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বিজ্ঞাপন । 
(সাঁধু.সর্জীত খওশঃ প্রচারিত হইতে চলিল । এতদিন যী, 

বাহাদের কপার গুপ্রভাষে থাকিয়াত তঁস্থাদের স্বরচিত ভাবেও, 
বাক্কিবিশেষের নিকট পরিচিত হইতে কোন বিশ্ব পায় লাই ও 
আজ তাহা প্রকাশে রহম্ততেদ ভয়ে, তীহাদের যে দ্বিশেষ মনত 
ক্ষত আনিবে তাহ! সহজেই বোঝা! যায় । 

রচয়্িতণর প্বহস্ত লিপি নাই, কারণ আদে। তিনি লিপিবদ্ধ 
করিতেন ন!। লোকের স্থভাবগত ভাব, কার্ধ্য বা কার্মা প্রণালী 
দেখিয়া, তাহার বখন যে ভাব উঠিত, তাহাই সঙ্গীতে শ্বপ্ি 
পাই মাত্র। সেজগ্ত কত সংখ্যক সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল, 
তাহ! জানাযায় না । তবে ধাহার! তাহার সঙ্গ তালবালিতেন, 
ভীাহাদের কপার যাহ! অন্যন হাজার বাঁরশত্ত সংগ্রহ হইয়াছে, 
'তাহারই ২১২টী মাত্র প্রকাশিত হইল; পরে, সুবিধা! মত থণ্ডে 
খণ্ড অব্শিষ্টগুলি প্রকাশিত হইবে । 

অতি সানধানে রচয়িতাঁৰ পদ অক্ষ রাখিতে চক্ষু রাখিলেও 
যে একবারেই পদস্থলিত হয় নাই বা হইবে না, ভাহা বলিতে 
পারি নং; ক্কারণ, দিনে পর দিনে, পুথির পর পুতে, স্ব 
পক্ষে লোকের স্বকরিত ভাব সংষোগে যে কপাসতরিত ভাব; তাহা 

রচস্িত ভিন্ন অন্য কাছা ও সংশোধনের প্রকৃত শক্কি নাই 1. 
বিত্ত তাই বলিয়া, আজ যদি এ বিদ্ষে উদদীন হইতে হয়, 

তাহ! হইলে হয় ত কাল মাহাজ্েকিপান্তরে হতৎপিতামহের কোন 

আগ্ভানই সঙ্গীতগুলিতে দুষ্ট হইবে না, অথচ বুথ ভাল মন্দে 
তাহার লাম উল্লেখ হইছে মাত্র) সেই তয়ে প্রকাশে কতসগ্বরর 

হইলাম । 
হরন্থ সমাপ্ডে পরিশিষ্ট, যদি সাধারণের, তাহার ভাবে হাদয় 

ভ্রবীভূতে, তাহার বিষয় জানিতে, প্রাণ উৎসুক হয়, তবে রচঙ্জি- 

ভার সংক্ষিপ্ত জীবনী, ধন্মমত ইত্যাদি গরস্থাভিভূক্ কর যাইধে ! 

লোষ্ঠ ১১৯৮) । . বিনয়াবনত 

১০ নং উল্টাভিঙ্গি রোড, স্রীমতিলাল গুপ্ত, 
কলিকাতা । প্রকাশক! 





সোহিনী খান্বাজ--কাওআলী ॥ 
সাধের সাধন ধনে মন ভুবিল। 

স্মরণে সেই শ্রীচরণে, আনন্দে যগন হ'ল ॥ 
স্সলক্ষে ভেরিয়ে পাখী, অনিমিজ্ক র'ল আখি, 

চক্রবাক চক্রবাঁকী, ষেন পাইল, 
লয় হয় পলক বিনে করি কি বল, 

পরাণ হয়েছে রাজি, গেল বুঝি জাতি কুল ॥ 
শববণকে করে সাপেক্ষ, পঞ্চজনে হয়েছে একা, 

ধারিবে মনোহর পক্ষ, পিরীতের আটার, 
নাম রসে বশ কলে, আগে রসনা, 

করে পক্ষ মোক্ষ পদ, আমায় মজাইল- ॥ 
স্টরুনাকা করি বাল', সার করেছে ভযতলঃ, 

চালাইছে সাতনল!, নলে নলে গ্ঠিক, 
দরিদ্র দেখিতে যেন পাইল মাণিক। 

নিরথিয়ে প্রেম-বিহঙ্গ, অবাক অঙ্গ চেয়ে র'ল। 
ছাড়িল জীবনের আশ, পরেছে পিরীতের ফীশ, 

ন। সরে নিশ্বাস পাস একি হইল, 
বুঝা নাহি যায প্রাণ আছে কি মল, 

এুশে পাকার আশা, জীয়ান্তে বাস। ভাঙ্গিল ॥ ১। 



লাধু-সক্ষীন্ত ব) 

লুষর্কি বিট-_মধ্যমান। 
ধুয়ে অগ্রন, সে নিরঞন, পরেছি নয়নে । 

শুক গুকী উভয়ে স্থ্থী চ”কোচশকি মিলনে | 
ভালে পেয়ে গুরুবল, চালিয়ে ঈক্ষণ-জল, 

হয়েছে সে কার্যা সফল, নাহি ক্জ্জল লোচনে ॥ 
নাহি করি ডাকাডাকি, ত্রিকালে দিয়েছি ফাঁকি, 

আঁখি ছাড়া নাহি রাখি, জেগে ঘুমায়ে স্বপনে ॥ 
ধেখানে সেখানে থাকি, জলে স্থলে যা নিরখি, 

কি গগনে উড়ে পাথী, নাহি দেখি দে বিনে ॥ ২। 

লুম ঝিঝিটি--মধ্যমান । 

থাকলে জীবন হবে মীন, জানেত প্রেন প্রবীণ । 
পেধে রাখলে প্রাণ শপে যে সে রাপে যাবে দিন ॥ 

বারি শুফ সরোবরে, পদ্মিনী কে চিন্তে পারে, 
জর দিলে জলধরে, ফুটে ফুল দেয় মূলে চিন ॥ 

সাধন ভজন প্রেমের অঙ্গ, সাধলে বাড়ে প্রেম তরঙ্গ, 

আতঙ্ে'কি দিযে ভঙ্গ, কেন হব সাধু সঙ্গ হীন ॥ 
সাধু গুক্ু শান্ত্রে বলে, সাধিলে প্রেম-তরু ফলে, 

আছি ভাই কুতৃহলে, মন-তুরঙ্গে দিয়ে জীন ॥ 
যে হ'ল সাধন ক্ষেস্ত, সে জেন অজ্ঞ নিতাস্ত, 

বুঝবে কি সাধন বৃত্তীস্ত, অবোধ ভ্রান্ত অব্বাচিন ॥ 

নি সাধে সাধু শান্ত, সাধনের কি আঁছে অস্ত, 
প্রেমাধার অপার অনন্ত, কৃতাস্ত ভয় শুধলে খণ ॥ 

যে সই নে ৫ুপ্রমের ভুক, সে চায় নবঘন মুখ, 
বিধির লিপি সু ছুংখ, হয় যায় দে অনুষ্টাধীন ॥ ৩। 



সাধক-নক্জীত ৷ 

কালাৎড়া--আড়াখেমটা | 

আয় আত্ম কে নিবি রস ওজন । 
এল প্রেম-রসের রসিক মহাজন ॥ 

গুজনে নাই প্রবঞ্চনা, পিরীতের মন শোলো আনাঁঃ 
আনন রস নেনাদেনা, মেলেনা আর এমন ॥ 

সন! ভাবের মহাজনী, চিন্ময় রসের প্রবল ধনী, 
মণ ভেঙ্গে নাই বিঝি কিনি, গোলদার ফড়ের মতন ॥ 
ঘেমন নেন! ভেষনি দেনা, নগদ বিক্রী ধার রাখেনা, 

ব্যাপার মাত্র আনাগোনা, সৎকথ। আলাপন ॥ 
সুদ রসের ব্যবসা করে, সদাই যায় সাগর পারে, 

এনে বেছে সস্তা দরে, কেনে রসিক সুজন ॥ ৪ । 

সোহিনী খাশাজ-_টিমাতেতাল। 

তব কৃপায়, যে জন পাম, কায়াতে সন্ধান । 

সংসার-চক্ষেতে কভূ সে নাহি হয়, ভ্রাম্য মান ॥ (ও গুরু) 
পেয়ে ভক্তি শক্তিসারে, মুক্তি পদ সে তুচ্ছ করে, 

অনা”সে সহজে হেরে; পুরুষ প্রধান, 
অধরে অধর শশীর সুধা করে পান, 

চক্রাতীত চক্রবর্তী, হৃদয়ে দেখে মুভিমান 
অন্তরকে যাহার গতি, নিত্য ধাঁমে তার স্থিতি, 

পাইয়! পরম প্রীতি, তেজে তেজীয়ান, 
মূলাধার অবধি ক্রমে যদি হয় উত্থান, 

তব পদে মতি নাই, তাইতে ভেবে অবসান ॥ 
বেজন প্রবেশে তায়, সেই করে হায় ভায়, 

ব্রহ্মনালে মন লয়, এই সে বিধান, 
স্ক্মাতীত সুস্মন অতি প্রাণ যত্ববান, 

ভাবের হিল্লোলে চলে, গলে ভায় কঠিন পাষাণ | 
কল খেলে ক্ষিতিতলে, অতল সিন্ধু উজান চলে 



সাধুসঙ্গীত বাঃ ৪ 

বিনি মেখে ভীসে জলে, ধ্যানীর ভাঙ্গে ধ্যান, 
কত নীরে কেবা ভাসে; না হয় পরিমাণ, 

প্রাচীন হইসস ব্রহ্মা, অর্ববাচিন হয়, হারায়ে জ্ঞান ॥ ৫1 

দেশ-_-কাঁওআলী। 
হেরে গুরু কল্পতরু, আছে সেই সাধে । 

( ষন আছে সেই সাধে, প্রাণ আছে সেই সাধে ) 
অবশকে করে সাপেক্ষ, চারিজনে হয়েছে এক. 

ধরিবে মনোহর পক্ষ, পিরীতের ফীদে ॥ 
সাধু সঙ্গে করে সধ্য, পেয়েছে উপায় মোক্ষ, 

নয়নে করিছে লক্ষ, আমোদ প্রমোদে 1 
শ্ীনাথাকে রেখে অধ্যক্ষ, চালাচ্চে সাত নলা' স্থঙ্ষ 

দুতলনত1 উপলক্ষ, করে অবাধে ॥ ৬ ॥ 

সোহিনী-_খেষট! । 
গুরু তরুতে উঠা নয়, না করিয়ে মন জয় । 

উচ্চ সে হতে দ্বর্গ, চতুর্ধর্গের উপর ধাঁয় ॥ 
সে ফল খায় নরোভ্ম, জীবের মন অধমাদল, 

বিনা! তায় শম দম, নান। ভ্রম উপজয় ॥ 
জলাশয় হলে মিছে, আশায় না পিপাস! ঘুচে, 

বাদী ছয় জন। পিছে, আছে তায় পতনের ভষ ॥ 

লোৌতেতে যে জন ছুটে,  পর্কতে সে মাথা কুছ 

' আবিজয়ীর ঠিক তাই ঘটে, অনাথ মাঠে মরা মায় ॥ *। 

কালাৎড়া--কাওআলী । 
গুণাতীত সে গুণম্য়, অ্রৈেগুণা নয় । 

নিত্য উদয় বাজ্জ দিবে, সর্ধজীবে সম স্দয় £ 



লাধক-দক্গীত | 

অখিল বন্ধাও বেড়া, সকল কারণের গোড়া, 
কার্য তার সৃষ্টি ছাড়া, ধাতার অগোচর, 
বিপদে গিয়ে ক্সীরেদে, মেগে নেয় বর, 

অনন্ত গুণের নিধি, বিধি য1 চাষ তাই পায় ॥ 
যে জীবের ছুরা দৃষ্ট, ইষ্ট ভার হয় ন! দুষ্ট 

পাঁয় বহু নান। কষ্ট, স্পষ্ট দেখা যায়, 
তানি বিশিষ্ট উপদেশ দেওয়া নয়, 

স্থহদ বলে করবে না পিরীতি, বিপরীত ঘটবে তায় ॥ 
দিয়ে বেদ ঠুলি চোক্ষে, নিষেধ বিধিতে থেকে, 

ঘুরে জীব বিধির বিপাকে, তারে জানবে কি, 
যার জন্ম-দাত| পায়ন। ধ্যানে, মুদিয়ে আখি, 

স্বগোচরে সন্দ করে, অগোচর হল তায় ॥ 
আপগরজে কনম্ম করে, স্বভাব ছাড়িতে নানে, 

ধর্ম না ধরিতে পারে, ফেরে হয়ে দীন, 
মন্দ নাতি পায় খুঁজে স্বধন্ম বিহ্পন, 

সাধুকার্ধা সাধুবিনে কেবা জানে কোথার ॥ ৮) 

সুরটমল্লার--আড়াঠেকা | 
সখি । একি জনর্ব, মান্ামে যেলে মানুষ -শিবেরি দুল্প'ভ 
সদর হইয়া! জীবে, অধর চাদ এসেছে ভবে, 

শুনিয়। করিছে সব্, আনন্দ উৎসব ॥ 

পাহিয়া। মানুষ মন্ম, নাহি মানে কম্মাক্ন্ম, 

ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্য, ছাড়িছে প্রণব ॥ 
প্ৰাঁণ ব্যাকুল লোভে, এ তত্ব পাইব কবে, 

ভব নাহি পায় ভেবে, পাইবে মানব ॥ 
অধৈর্যা হত্েছি প্রাণে, ধৈর্ধা ডূরি নাহি মানে, 

শ্ববণে সুধা বর্ষণে, মানিলাম সম্ভব ॥ ৯ 



মিশ বি'বিট__আড়াঠেক।। 
শুরু কৃপায় ছুটুলো। আখি, দেখিলাম পররমেখবে । 
কি অপরূপ অভর চরণ, ডুবল নয়ন ্ুখ-সাগরে ॥ 

দুরে গেল কাল সমন ভর, 'ঘুচিল মনেরি সংশর, 
দরাময় সবাবে সদয়, নিত্যোদয় অন্তর বাহিরে ॥ 

অগ্ধ জনার ধন্দ মেটে, মিখা নয় যে কথ? টে, 
বিরাজ করে সতা বটে, ঘটে পটে চক়াচরে ॥ 

বিরাট তার জগণ্ সংসার, অনাদি অনস্ত অপার, 
বে নিরাকার সেই সাকার, ব্রহ্মমগ্প অখিলাঁধারে ॥ 

সভা নিত্য অবস্থিতি, সর্বময় স্বাকৃতি, 
ব্রহ্মা বাপিত জ্যোতি, অথগড মগুলাকাতে ॥ 

সদর হলে প্রেমমর়ী, (কব কোথা না হয় জয়ী, 

স্বরূপে তোমাবে ই, আমি আর নই আমারে ॥ ১০ । 

কালাৎডা--কাওআঁলী। 

সতচিৎ আনন্দময় গুরু, কল্পতর । 
উচ্চ অক ইন্দু ভতে, জিনিয়ে সুম্রে ॥ 

মরি ফি সুখের কল, বসিলে সে তরুতল, 
অত্তল হতে উঠে জল, ফুল ফুটে তা, 
সৌরভ গৌরবে অজ, পুলকিত কায, 

নিভায় ভ্রিতাপ অনল, কল কলে তায় সুচাক ॥ 
দূবে যায় দুঃখ ছূর্গ, দেখা যাঁয় সখ স্বর্গ, 

তুচ্ছ হুয্স চতুর, ঘে দিকে তাকায়, 
থাকিলে অন্য বাসনা, সুমধুর ল। হয়, 

আত্ম সর্থী লে রস না পায়, পরাগ হয় শুক্ষ দার )' 
সে তরু বা যে জন পায়, কি দিব তার *বিচপ্, 

অকারণ জীবত্ব ক্ষয়, শিবত্ব ছয় তায় | 



সাধক-সঙ্গীত। ৭ 

সদানন্দে সদা রয় হইয়ে নিভয়ত 
ভবের জীবের হবার নয়, হয় নাইক কাক ॥ ১৯! 

রঃ 

8৯ বার রিপার 

কালাঘড়া_-কাঁওআলী 1 

বর্তমান তার আরাধনা, পুজা! অচ্চনা। 

সপ্ত আুখে থাকিলে লোভ, কত্ব না বাসনা ॥ 

গুরু সুখ সন্তোব বিনে, ইষ্ট মে ভাবে গগনে, 

চির দিন যায় রোদনে, অদর্শনে তার, 

আপগবরঞজির কুষ্ণ সেবায়, না হয় "ভাধিকার, 

স্রথে উপজিবে দুঃখ, চেটুক পেটুক ভাব পাবে না ॥ 

বিধি ষতে আছে জানা, তাঁই ক্োষারে করি মানা, 

ইস্ট নিষ্ঠা যার হলনা, ধন্ম কোখ। সার, 
হয়ে মুটে বুক কুটে, খেটে মরা সার, 
মানসে, মান্ুষরূপ ভাবা, সে কল্পন। ॥ 

অকুন্স পাথাবের পার, ভব-নদীর কর্ণধার, 

সন্্দম কর্মের মুলাধার, ব্রহ্ম পরাত্পর | 

বলিহালি যাই কপার, করুণা-সাগর, 

গুরু সাক্ষাৎকার, আর লাই ধ্যান ধান ॥ ১৯ । 

মিশ যোগিয়া--আড়াখেমট]। 
ঘব্র বাদী কোন অবধি, তার খবহ জাথ । 

অপনারে আপনি ভাকিনে দেখ ॥ 

'স ভ জীবের সাঁধা নর, তবে যদি সে খ্োেগ ভয়) 

স্বভাব পরাজয়, করছে থাক ॥ 

হলে তার যোগামোগ, নাহিক বিয়োগ, 

ভবের ভোগাঁতভাঁগ, থাকবে নাক ॥ 

অনগ্র কত প্রাণ অর্পণ, লহ গুরুর স্মরণ 
চরণ ধরে তার করণ শেখ (১৩1 

কিতা 



সাধু-সঙ্গীত বা 

মিশ বেল[ধলী-_আড়াঁখেমটা । 
ওমন পণ কর তা বুঝে । 

_ সাধু সঙ্গে যদি মাবে ব্রজে ॥ 
ওতার কঠিন করণ, পথ নয় সাধারণ, 

মরণ ভয় যেতে হয় তেজে ॥ 

সলাকলায় ভোল! উচিত নয়, 
নবীন বাল।র সে প্রেম জাল সওয়! দায়, 

বারণ কচ্চি তোরে, প্রেমের ফাশি পরে, 
প্রাণ ভারালনেরে কাঁলায় ভজে ॥ 

স্বভাব চৌরেন্র কি যায় তুম্ব নাড়া ভাব ' 
ক্ষল্ম যে দেশে যাঁর, মন্দ্ম সেই জানে তাল, 

একেব ভার কি আরে সাজে ॥ 

বিনে সজাগ অকাম অনুতাপ, 
কতূ যাবে নারে আপগরজি পাপ, 

আমি না সমুজে, কালাহ প্রেমে মজে, 

মর্চি লাঁজে এই ব্রজের মাঝে ॥১৪। 

লুমঝি বিট-_মধ্যমান। 
রেখ স্মরণ হরি চরণ, ভ্রমে জুলন মন। 

পুরুষের ধন নারীর যৌবন, কেবল অনর্থ কারণ | 
স্থিস্তি সংহার উৎপন্তি, গোলোক ধাঁদ। নহে সন্ভি, 

দেছ মন বুদ্ধি সম্পন্ভি, সাক্ষাৎ মুর্তি মায়া রচন ॥ 
অন্ধ হেরে অন্ধকার, উলুবনে খেলে সাতাঁব, 

প্রভাঁরেতে মহামায়ার, রজ্জ,সর্প দেখে যেমন ॥ 
করিয়ে বু তন, রক্ষা করে সর্ববক্তন, 

রাখতে নারে কদাচন, করে নিধন কাল যবন ॥ 
জ্ঞানীর করে জ্ঞান হাস, আপনি পরে আপন মৃত্া কাশ. 

বদ্ধ করে শোহ পাঁশ, শেষে বিনাশ করে জীবন 7১৫1 



সাধক-সঙ্গীত,) ৯ 

লিদ্ধুভৈরলী- মধ্যমান | 
বামন হয়ে চাঁদে হাতি, ক্তাকি সম্ভবে | 

কাল ফণীর মন্তক মণি, ভেকে ছিনিরা লবে £. 
সতর্ক হরের রস্না, বেদ বিধিতে থাই পেলেনা, 

মন বুঝেছে প্রাণ বুঝেনা, সাঁতরে সিন্ধু পার ভবে ॥ 
কি করিবে মনের লোভে, হাপিয়ে উঠে ডোবায় ডুবে, 

ভব পাগল ভেবে ভেবে, সেধে কি করবে জীবে ॥ 
সাধু যায় কৃপা করিবে, মুধিক বড় ব্যাস্ত হবে, 

স্বভাব দোষে খেতে যাবে, পুনমষিক হবে ৮ ৯৬ 

মিশ যোগিয়।_ আঁড়াখেমটা! । 
কোঁখা হতে এসেছে এক রসের গোর । 

প্রেম রসের মোরববা পারা ॥ ূ 
গুভার দিবানিশি জলছে বাতি, আপনার রসে ভয়ে ভোর । 
কসাপনার ভাবে আপনি মেতে--বেড়ায় ব্রজের পথে পথে, 

এক করোয়। ভাতে 

মাপনি নাচে আপনার সাধে, আপনি পড়ে আপনার ফাদে, 
ওসে আপনি কাদে +- 

ওততার মনের কখা কি বুঝবি তোরা, 
ওসে আপনার ভাবে মাতয়ারা ॥ ১৭1 

লুমঝি বিট-_মধ্যমান | 
ধন্ঠ ধন্য প্রভু চৈতন্ত, নিত্যানন্দ স্থখসার । 

কন্মীকম্ ধন্মীধন্ম, পরমত্রন্ম পরাৎপর ॥ 
স্থখেতে হইয়া সুপ্ত, গুপ্ত ভাবে অতি গুপ্ত, 

স্বটৈতন্য করি লুপ্ত, বাপ্ত জগঞ্জ চরাচর ॥ ২ 
আপনি বাপ আপনি ছেলে, . অনাদি অনস্ত কালে, 

আপনারে আপনি ভুলে, কর্ছ লীলে চমৎকার ॥ 



১৪ সাধু-সক্্ীত বা. 

বভাব স্বভাব ধারী, সাথুরে সাবধান করি; 
চোরেরে করাও চুরি, সকলেরি মৃলাপার ॥ 

ভুলনার নাহিক তুল, আপনি কুস্ম আপনি স্কুল, 
আপনি যাবে অনুকুল, ভারে এ ভূল নাহি আর | 

আপনি সন্রল অপপনি বাকা, আপনি শন্র আপনি সপ, 
মাপনারে আপনি ঘোকা, আপনি এক সবাকার ॥ 

দন্যারে করে অদন্য, তোমা বৈ কে আছে অন্য, 
পাপ পুণ্য উভয় শুন্ত, করে এমন সাধ্য কার ॥ 

হালে ভক্তি তব পার, অচল সে গিরি লঙ্ঘাষ়, 
অবহেলে তব কৃপায়, অনা'সে যায় ভবপার ॥ 

"পয়ে তব পদ-ছায়ং, জীবিত হয়ে মহামায়।, 
ধরিল ত্রিগুণ কায়?, বিধি বিক্ুঃ মহেশ্বর ॥ 

লয়ে তব বিধি দিধি, মন্তকে ধরিয়ে বিধি, 
স্কজ্িল আশ্চধ্য নিধি, কলিতত জগৎ সংসার ॥ 

চর ভূচর জলচর, পশু পক্ষ দেবাদিনর, 
ক্স্পণীয় কেব। আর, সংসার ভব সংসার 1 ১৮। 

বারোয়াঠুত্রী। 
'তার গুণের বালাই লয়ে মবে যাই । 

এ ভাতের সংসারে আর কাষ কি ভাই ॥ 
আধার ঘরে আগুণ দিয়ে, আপনার মাথা আপনি (খেলছি, 

অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে, সঙ্গে বেড়াই ॥ ১৯। 

সিন্ধুভৈরবী- মধ্যমান। 
আপন আপন জনে মিলন করে আনে । 

£ সাঁধুর স্বধন্মম এই, স্বকর্ম্মে সবে টানে ॥ 
ছেরিলে-শ্রিয়জন মুখ, প্রেমানন্দে হয় পাঁচহাত বুক, 

পিরীতেপরি এই মুখ্য আখ, অদর্শন ছুঃখ না জানে ॥ 



সাধক-সঙ্গীত । ১১ 

আগে লা বুঝিতে পারে, সেধে এসে পিরীত করে, 
বিচ্ছেদ গরল তুলে পরে, মরে পরে পরাণে ॥ 

ওককার্্য কেব। জানে, অন্ধ হয় অবোধ পাঁষানে, 
প্রেমের দায় যায় স্থানাস্থানে, মান অপমান না মানে ॥২০। 

মোহিনী" খেমটা । 
যে ধন জনমের মত যায় । 

ভুলন1 তার মায়ায় ॥ 

বেদের ভোজবাজী সম, কেবলি ভ্রমজন্মায়, 
হাজার খাওয়াও ননী ছানা, কভু সে আপন হবে না, 

দিনে হওনা দিনকাণ!, ভাই মানা করি তোমায় ॥ 
অচ্রাত পদে চ্যুত, এসে বায় অনাহুত, 

অগক্তা গমনের মত, আর ন' ফেরে পুনরায় ॥ ০১1 

কালাৎড়া--আড়াখেষটা । 
ভাবে আনন্দ উৎলে । 

সাধু চালাচ্চে কল কি কৌশলে ॥ 
অতলে বয় অন্তশশীলে, শ্রেণী বন্ধ“পন্ম ফুলে, 

মূল দেখ! তার যার না মূলে, যৌগ সহজ দলে ॥ 
তলায়ে না পেয়ে তল, জুড়াইন্তে বিষের জ্বাল, 

,. পদ্ষে পদ্মে বসে তোলা, উদ্ধ অধোমুলে ॥ 
ডাইনে বামে অক্ক শশী, উদয়ে উদ প্রকাশি, 

সুমের বেষ্টিয়ে আসি, তত্ব নাহি যিলে ॥ 
[আত বহে নিরবধি, ভাবিষে ন! পায় বিঘি, 

প্রেষাম্ুধির সঙ্গে যি, দ্ধপনদ্দী যোগ দিলে ॥ 
ভাট। গাঙ্গ উজান ছলে, ভাঁজ! ডভহবেে ঢেউ খেলে, 

নদী যেমন বর্ধাকাঁলে, উপচে বনে এলে ॥ ২২। 
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কালাড়া--আড়াখেষটা । 
মনের মানষ মেলে যদি। 

সেধে পায়ে ধরে, প্রাণ দিয়ে সাধি। 
চুষ্ধকে নেয় লোহা" টেনে, সাঁপের হাচি বেয়ে চেনে, 

দরশনে নয়নবাঁণে, ভাসে প্রেমের নদী ॥ 
রূপ মাধুরী নিরীক্ষণে, খাটি কি আর পরথে বেনে,, 

প্রেমানন্দে রয় দুজনে, পেয়ে পরম নিধি ॥ 
জহরীতে জহর বুঝে, রাখাল মাখাল ফলে মজে, 

জলে পাষাঁণ নাহি সেজে, ত্র খেদেতে কাদি ! 
কি করিবে মনের সাধে, সাপে আর নেউলে বাধে, 

হল না প্রেম গোর চান্দে, বেন লিপি বিবাদী ॥১০। 

পপ ০ পক 

সোহিনী বাহাঁর-_কাওআলী | 
সহজ মান্ধুম ধরা স্হজ ভেবনা, ওতার করণ জান না। 

কাল ফণী জিনির়ে মণি,ছিনিয়ে আনা ॥ 
না হলে যান্দা ফকীর, নাহি পায় সে ফিকির, 

ধরে মাচ না ছোয় নীর, বুঝেও বুঝ না, 

হায় হায় একি হর মজার কারখানা, 
স্পর্শে সৌঁণা পরশ হয়, লৌহ হয় সোণা ॥ 

মান্সষে মান্ষষ আছে, নিতে যদি পার বেছে, 
হীরে কাচে মিসে গেছে, খুঁজে পাবেনা, 

সাপের মাথায় ভেক লাঁচান, তারি নিশীন।, 
গোপী বিনে গুপ্তধন, কেউ চেনে না ॥ 

সহ প্রেম সুধীর, সঙ্গে সাধু স্থরবীর, 
ভধ্ষে সব বুজ রূক পীর, কাছে থেসে মা, 

গুরু পা্পন্স গন্ধ, ছাপা বয়ন, 
রাঁগান্ধ করিয়া দ্বন্দ, মকরন্দ পেলে না 1 হন। 
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সোহিনী খান্থা জ-কাওত্থালী | 
ভালম্ তাঁরিতে হবে, জনমের মতল | 

কামারকে ইম্পাত ফাঁকি দিওনারে মন ॥ লল বৃদ্ধি মহ্গ্কার, ভিড়ে লোহার মোটা ধান, 
শনন-শ।সনে পার, পাওয়া! ুর্ঘটন, 
জুধীর অনেক আসার করিবে সখন, 

ভাব বুঝে কর লাভ, ভাব কিকাক্সণ ॥ 
সন্ত কর ঘা ভোলে, পলকে পড়িয়ে রবে, 

মভামায়া নিডা' যোগে, দেখিছ্ছ স্বপন. 
কার কোন কারো লাগে, স্বপানের ধন, 

প্রিষজনে চিপ্রদিন মাছে প্রিজন ॥ ২৫। 

মিশ --খেমটা! 
শানে যার মন মজেছে, নগদ তাব ভাতে হাতে জুখ | 

সৃধণতে যায় ক্ষুধা হন্গে, যখন হেরে সে টাঁদ মুখ ॥ 

মণর ভগ রেখে দুরে, ডোঁবে ভাসে প্রেমসাগণে, 
ও মে মনের কণা কয় না কাছে, 

লিয়ে বেড়ায় পীচহ্াভ বুক ॥ ২৬। 

ঝিঝিট খাযাজ-__আড়াখেষট। ৃ 
সাধু সাবধানে তায় ধর। 

স্থ্দে বরীত, বোল তে হয় হিত, পিরীত কর বা না কব ॥ 
ত্িঙ্গগত-প্রপবিনী, ভিপণ্য গর্ভধারিণী, 

নুপাধ!র যটচক্র জিনি, বাস করেন সহজ্রার ॥ 
শমমের ভয় মাভি গণি, অন্ধকারে অন্তমনি, 
সশিব লোভে পদবে কাল সাপিনী, কিজানি যদি মর ॥ 
গুষুপ্ত করিনা ফণী, নিদ্রিতা সে কুক্টলিনী, 

ঘুমন্ত বাঘ চিইক়ে ধনি, প্রাণ বাঁচে কোথ্ব কার 1 
৮ 
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কালীয়ে কালকুটের জাল!, অবলাম্ম করে বিহ্বল). 
: একে তুমি নবীন বালা, এ ফঁশ গলায় কেন পর ॥ হ৭। 

কপ পা 

মিশ _-খেমট1। 
তার কণা কি কবার কথা, 

[ক লোভি কারে কবি, ভাবের ভাবি পাবি কোথা ॥ 
বাজায়ে মোহন বাঁশরী, সতীর মন করে চুরি, 

আসভী বয় যে নারী, তয় সে পন্িভ্রভং, 
"স কি শক্তি পিরীতে ধরে, দিয়ে চেতন চেতন হরে, 
পসন। অবশ করে, কহিতে নারে যার পাচ মাথা ॥ 

প্ন্গু যায় লজ্বে গিতি, উজীন বন সিন্ধু বারি, 
বোবাতে বলে হরি, জুড়ায় প্রাণের বাথ ॥ 

€স ভণকে পর্ধত করে, স্পা বয় ফণীর অপ, 
পাষানে অন্থর করে, অলময় ফল ধরে লতা ॥ 

নিশিকে দিব! করে, থালিতে হাতি ভরে, 
শশী তায় বিরাজ করে, কুমুদ বিষধরত? ॥ 

7 "বাপেতে সমুদ্র শোষে, দেখে শমন কাপে জ্রাসে, 

ভ্রিলাক আনন্দে ভানে, বিষ "শনে ছয় আুপাদাতা ॥ 
দান্ট ঃ রাজা 

গগনে কমল দক লে।শাঙ্ছে ত।!হদ্ ধুটে, 

পছিনী বর মুখ 'ইটে, ভু কাটে মাগ+ 

সে বাধন দেয় চজ্জ ধরে, থাকে নিকট বালে দূরে, 

নিরন্তর জুন জনে, সভ্তধ্ষে পরব প্রাণে গাথা 0৮ । 
জগ হল শজ কযা তাত 

ললিত--আখড়াঠেক । 

কবে হবে সে শুভ যোগ কে দরদী অনুরাগী । 

তজারাধা সাধু বৈদা, সাঁধা ভীন হলে রোগী ॥ 
“ন থাকে সপ্তম ভালান, আমি থাকি ভগ্ন চালাল 
শি দিন কাটাগাছ তলায়, রোগের জ্বালায় বোসে জাগি 
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নবা রোজা না হয় মজবুত, ছাড়ে না খড়ের দল ভূত, 
মিছা মিছি লাগায় হরকুত, ব্রকুত্ত কি তায় হয় ১--- 

একের কাষ ন! সাজে অন্যে, ভান্তে ধান শিবের গান আনে, 
জল বের জল দিলে কানে, সেই জানে যে ভুক্তভোগী ॥ 

ড় ভুভুড়ে কত, দেখাইলাম শত শত, 
সবে হয়ে পরাভূত, হদ্দো! হলো! তায় ;- 

ত্রিতাপ হৰিবে সদা, সাধু বিনে কার সাধ্য, 
গেল তা ভদ্য মুদ্য, নাই বৈদা সফল যোগী ॥ 

ভুত ডাইন ছুই সমান, কোন দিকে ন! পাই এড়ান, 
যত করি ঝাড়ান ঝেড়ান, বিফলেতে যায় ১ 

বিবাগী বৈরাঁগীর ছেলে, হরি নাম গিয়েছে ভুলে, 
না জানি ছয় জনে মিলে, পেঁচোয় পেলে কি খেলে মাগী ॥ ২৯। 

(চারি 

মিশ দেশ--আডাঠেক1 1 
উপাধ কি বল দেখি তার । (সখি) 
অসাধ্য হইল যাঁর সে রস সঞ্চার । 

কি ওঁষধধি আর আছে, এ যন্ত্রণা কিসে ঘুচে, 
এসেছি প্তামান্র কাছে, ভাবিয়া অপার ॥ 

বড় মনে ছিল ভাঁব, অসম্ভব হবে অন্তর, 
(প্রম-সিন্ধু হাবে লাভ, পাৰ পৰাঁৎ্পর ॥ 

জীননে জীবন রেখে, পরাণ কীদিছে ঠেকে, 
অ'[থি যেন নাহি মুখ, দেখিছে আধার ॥ ৩০ । 

সোহিনী বাহার-_-.কাওআলী। 
কিশোরী কিশোর পাবে ভেব না । 

ধনী বই নিলকাস্তমণি শোভে না ॥ 
ধন লোভে বেচবে সবে, কে পরিবে সাধে 9৮7 
সেধে বিকাইবে রাধে, কেছেসোণা ॥ 



১৬ শাধুসক্ষগীত বা 

শিরিতী সুভ নিধি, উৎপণ্তি যাকাত 
তব খনি সেরমনা জীন না ॥৩১। 

মিশ ঘাগিয়--আড়1খেমট। । 
মনের সাধ হলেই কি হবে। 

সাধন বিনে সিদ্ধ বস্ত কভু নাহি পাবে ॥ 
গোর'টাৰ প্রেনক্ুঙ। ভরা), দেখে ডুবলো চকোর যারা, 

পেঁচার' মিছে সে আপা করা, অপর ধ্র। নাহি যাবে ॥ 
সহজ সিদ্ধ মানুষের প্রন, স্বভাবে করে পিন, 

গরুড় পক্ষীর পরাক্রম কাকে না সম্ভবে ॥ 
হাচ্চে। কি মন হর পুকব, অজপায় অংগে জন্মাও হুশ. 

ধালে ঘি মনের মানব, তুব কেটা। ছাড় তে ॥ 
বট পথ জন চামড়া ভজে, আড় পাবে কাষে কাস, 
গুকরে আছে পোষ[ক তেজে, ফাকি দিযে জীবে ॥ ৩৩ 

অত পাপ ৯ পাশার 

মিশ.__আড়াখেমটা ৷ 
খুজলে কিভী পাবরে পাগল। 

গোড়ার ভুলে সাত নকলে আসল বলে দিকে হাঁরিকোল 
গেছে প্রথন চাটে, সে সব নগদ উচে। 

ছিল মধুর নিঠে যে সকল ॥ 
বসে সুড়াইল তাত, যাল হল সব গোলাজাত, 

হাবাতের ভাগোতে হয়না ভাত; 

আছে মালে ঘেটে, কিঘল আগড়া চিটে, 
ভেণে কুটে হয়না ভাতে পেট শ্বীতল ॥ 

প্রবল বড় কামি লোতী, উদয় প্রচণ্ড রকি, 
ভাব বুঝে সব নুকাঁ ভাবী $- 

চাষার স্ীচ ভরসা,নাই বরষ!, 
কলচেন আর তায় বৃত্তি মাসী) নে ফসল ॥ 
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বুঝে কর স্াটাইণটি, ক্লাদিয়ে ভিজীলে মাটি, 
,  ধাক্ধ বরাতে পাবে না খাঁটি +- 
আছে চিত্তে চোটে, সব শুন্ত পেটে, 

শেষ হাটে মজুর মুটে, করচে গণ্ডগোল || ৩৩। 
(কস ইত 

মিশ,__খেমটা। 
ভাব বুঝে ধর কাষের গোড়া! । 

সে ধে ভুলিয়ে ভোলা রঙ্গ দেখে, যেমন চোরের বুচকি নাড়া ॥ 

দে কেতাঁব কফোরাণ ন্দেখিয়ে বেদ পুবাণ, 
অন্তরে অন্তরে ফেন্নে কে পাবে সন্গান, 

সারে বেদবিধিতে নাপার খুঁজে, কি করিষে লাভ নেডিনেড়! ॥ 

সে বাতলে দুরে নিকট রয়েছে, 
তোরে দেখিয়ে উচু বসে নীচু গোলা খুলেছে, 

ভার একটাকা। লাকটাকা সমান, বেচাকেন। স্ষ্টি ছাড়া ॥ ৩৪। 

সোহিনী--কাঁওআলী। 
'খাঁড়ার পা খালে পড়ে কপালগুণে। 

'অভাগীর ভাগ্তে সুখ আর নাই ফোন খানে ॥ 
প্রথমে হল মিলন, ওতার সঙ্গে যখন, 

£কজানে হবে এমন, শুভ ঘটনে, 

জাতি কুল মান যাবে তার আগমনে ; 
জগন্নাথের লাগলে ভুরি কে না যার দরশনে ॥ 

নাম করিষে শ্রবণ, আনন্দে ভাঁসিল মন, 
ব্যাকুল হল জীবন, দরশন বিনে, 

প্রবোধ নাহিক মানে, প্রবোধ বনে, 
হেরিয়ে হারাবে প্রাণ, আগে জানিনে ॥ 

অচেতনে ছিল ডেতন, চেতনে পার রতন, 
সপিলাম প্রাণ যন, পরম ধনে, 
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যৌবন লুটিবে তা! জানিনে স্রপনে ; 
প্রিয়জনে.কোন জন না দেখে নয়নে ॥' 

ফিরে গেল সঙ্গীগণ, সকলে করে লাঞ্কন, 
কেন সব সে গঞ্জন, কি কাঁষ ভবনে, 
যার যায় দরদ হয় সে ধার সেখানে, 

প্রিয়তম প্রিয়ধন সে রাখে যতনে ॥ ৩৫। 

মিশ-_আঁড়ীখেমট। । 
সে প্রেম করতে জানলে মর্তে হয়। 
আত্ম স্ুখীর মিছে সে স্থখের আশয় ॥ 

গু য প্রাণ করে পণ, পরে প্রেম রতন, 

তার থাকে ন! সমনের ভয় ॥ 

যেকরেছে দে পিরীতের আশ, 
প্রাণের আশা ছেড়ে সেই পরে সে ফীশ, 

ও যার হয়েছে সাধ, সে পেতেছে ফাদ, 
অপর টাদ তার ঘরে উদয় ॥ 

লোভি লোভে গণিছে প্রমাদ, 
একের অন্তে কি হয় আরের কত্তে সাধ, 

যার যে স্বধন্ম, সেই পারে সেই কন, 
প্রেমের মন্দ কি অক্রমিকে পায় ॥ ৩৬ । 

ললিত-_আড়াঠেক]। 
গে মন করনি যতন, হারাধন পাবে কার কাছে। 
এড়ে কি ধরা যায় তেড়ে সে গুড়ে বালি পড়েছে ॥ 

মন্ডরকে রেখে সে মণি, পর্মাত্্। শ্বরূপিধী, 
সুযুপ্ত ক্ষরিয়ে ফণী, সে ধনি নিদ্রিত আছে । 

আমর গহ্বরে ফণী, কে জাগাবে কালসাপিনী, 
বিনা শ্বজাগ কুগুলিলী, য1 ভাব সকলি মিছে ॥ 
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ফে আর সন্ভুবে জ্ঞার্নী,, কীট পতঙ্গ আদি প্রাণী, 
'ফণীন্দ্র মণীন্দ্র মণি, উদ্ধ মধ্য আর নীচে ॥ 

ত্রিদিব হইয়ে দস্তা, ভ্রিলোক দেখিছে শৃহ্য, 
জীবে কি হইবে গণ্য, স্বচৈতন্ত কে আর আছে ॥ 

/ক বটে জোটে াপদেড়ে, না! চিনে দিয়েছ ছেড়ে, 
কপাল গিষেছে পুড়ে, মণি কি আর মেলে কাছে ॥ 

ভ্রমি কি উড়ে উড়ে, স্বর্গ মর্ত পাতাল বেড়ে, 
গৃরিয়ে সিঙ্গে শুধু ফুঁপেড়ে, ছধের সাধ কি ঘোলে ঘুচে ॥ ৫৭1 

মিশ-_ধেমটা। 
সে পুব ঢুকতে ভূর অমনি ভেঙ্গে যায়। 

ভার নীচের "তালায় আছে তালা, খোলা বড় বিষম দার ॥ 

জারিজুরি করকি মন, বুজ র্ূকি খাটে না তায়, 
ও ধ্যানী জ্ঞানী দিদ্ধিকামী নামী ধামীর কর্ম্ম নয় ॥ ৩৮। 

মিশ যোগিয় আড়াখেমট।। 
এখন মন খুঁজে লও বেছে। 

/গলমালে হারিয়েছ রত, মিলবে কি আর কাচে ॥ 
আনন্দ স্ুধাদারিনী, বৃন্দাবন-বিলাসিনী, 

লুকায়ে রেখে নীলমণিঃ অ প্রকে রয়েছে ॥ 
কে বুঝিতে পারে সাকা, প্বেছে অনস্ত কাযা, 

বিনা বিনদিনীর দয়া, ঘা ভাব সকি মিছে ॥ 
ভক্ব ন1 সন্তুব জ্ঞানী, ভেবে পায় না পল্মযোনী, 

কাঁট পতঙ্গ আদি প্রাণী, কে সন্ধানি আর আছে ॥ 
গকতে নিকট বাতলে দূর, বুঝিবে যে হাবে চতুর, 

ভার ঘুরতে আনন্দজুর, ভুরতেঙ্গে গিয়েছে ॥ ৩৯ । - 
হাশর রাজা 
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রামপ্রসাদী--একতাল!। 
মন তুলে নাও ধনের ঘড়া। 
গুরু কল্পতরু তলায় গাড়ী ॥ 

করলে মুলে দৃষ্টি, হয় সুধাবৃষ্টি, মেলে তুষ্ি স্থটি ছাড়া ॥ 
প্রমাণ গাছটা চোদ্দপোয়া, তলায় বয় সুমধুর হাওয়া, (মনরে) 

তাতে ফলে না ধান, জুড়ায় পরাণ, 
অমিয় সমান আগাগোড়া ॥ 

ুঁড়লে পরে খানিক দূর, দৃষ্ট হবে মণিপুর, (মনবে। 
করবে ঘর উজ্জ্বল, তড়িৎ আলো, 

দেখবে ভাল কাধে চীড়া ॥ 

আর যদি নীচে মাও, বত্প্রদীপ দেখতে পাও, (মনরে) 
সে দীপের শীশে, থাকলে পোষে, 
ঘুচবে দিশে খাড়া খাড়া ॥ 

উর্ধে যদি কর সাধ, নাদে পাত প্রেমের ফাদ, 

কোটিচন্দ্র জিনি, শোভিত দেমণি, 
রসের খনি নাই তার বাড়া ॥ ৪০ । 

কালাৎড়া--আড়াখেমটা | 
শেষে পাড় দেবে কি তুঁষে। 

সব করলে চিটে পঙ্গপাল এসে ॥ 
ভিতর ভূওয়া বাহিরে খাসা, ফড়িং চোষার নাই ভরসা, 

.. অন্তরকে হাত দিয়ে চাধ।, ভাবচে বসে বসে ॥ 
না পাকিতে থোড়ে ছুদে, লাগলো ফড়িং পোঁদে "পোদে, 

আলে। চাষা কেঁদে কেঁদে, নয়ন জলে ভেসে ॥ 
তৈয়ার ফসল নাই কোন হাত, একি বিধি করলে ব্যাঘাত, 

ভাতের দফ মূলে হাবাতি, কি অপরাধ দৌষে ॥ ৪১। 
পিতা লন 
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কালাধড়1-আড়াখেমটা | 
এল প্রেঘ রসের কখসারি। 

আয় সই ভাঙ্গ। ফুটো বদল ক্রি ॥ 
একট! নয় সই ছিত্র নট রস বিহনেঅস্তর ফাট?, 

জল থাকেন! একটী ফেশটা, আটায় ষত সারি ॥ 
সকলে ভরে গাগরী, দেখে “খদে ফেটে মরি, 
জাগন্ত ঘরে হয় চুরি, সহিতে কি সই পারি ॥৪২। 

মিশু যোগিয়া__আড়াখেমট। | 
রসিক হরিদাস, খাচ্ছে ষে রস দিনে রেতে। 

প্রেমের গাছে অনুরাগ ঘড়! পেতে ॥ 
তক অধুর্চের সার. বহে সুধাধার, 

আনন্দ অপার হয় সনেতে ॥ 
"ন যত খায় নিচ্ছে চেয়ে, ফুরায় ন! পেট ভরে খোয়ে। 

আর বিলায়ে দিয়ে; 
উঠছে অলের রস উদ্ধে ধেয়ে, পড়ছে নলি বন্ধে বসনাতে ॥ 

দিলা চক্ষে দেখলে চেগ্ছে, ভাবে গলে পাষাণ হিয়ে, তক নিরখিয়ে 

গেখলে মনের আধার, থাকেনা আর, 

কিন্তু বার পাওয়1 ভার, এ চক্ষেতে ॥ 

সক্ম সরু সে প্ররেম-তরু, ভ্রজ-গোপীর প্রেমের গুরু, 
ফলে ফল সুচাঁক ; 

সে ফল খাবার সাধ্য হয় না কার, 

হয় তার স্ুমেরু পার হয়ে যেতে ॥ ৪5 

মিশ্র বিঝিট__-খেমট|। 

ওরে মন যাস্নে ভূলে । 
তোর ভজ্ন সাধন ধা বলি শোন, হরদূমে ডাঁক্ষ গুরু ঘলে। 
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নিতাই আমার প্রেমের মহাজন, 
ও গে পুর্ণ কুস্ত রসের সাগর, আস্ছে কত ধন, 

তুই যা চাবি সেই খানে পাবি, নিতাই চাদের দয় হালে ॥ ৪8 

মিশ ঝি ঝিট-_-খেমটা। 
মর্দি মন ধরবি তারে । 

“তোরে মিলবে দে ধন, ঘা বলি শোন, কর্গে যতন মান্তন ধারে ॥ 
(তোর দেহের খুটি নাঁটি তুলে রাখ, 

মন€ক লবে সরল হয়ে মানব ঢোকে থাক, 
[তীর আধাঁব ঘরে জলবে বাঁতি,দেখবি তাতে দীপ্তাকীদের ॥ ৪৫। 

পপি জীন 

মিশ্র-__খেমট।। 
মনকর পণ প্রাণ অনধি । 

ক্রমে ভূবাতে থাক নিরবপি ॥ 

প্রাণের আশা ছাড়,জ্যান্তে মর, অধর চাদকে ধরবি যদ ॥ 
ওরে সিন্ধু-নীরে মহাঁরতু রয়, 

বিগভ নীরে গরজলে পরে মিলিবে কিরে তায়, 
পর লিয়ে তলা, ঘুচবে জালা, সে যে অগাধ জলের নিলি ॥ ২ । 

কাপে হল শিপ 

মিশ্রযোগিয়া--আড়াখেমটা। 
মন ভাল না হলে তরি পাব কিসে। 

হল না আমার মনের দোষে ॥ 

তবু বুঝেন! এ মন, ভাবে পাবে কাত ধন, 
পুড়ে পুড়ে মরে বিষয় তুঁষে ॥ 

ঘাদের আছে মনের বল্, সাগর হাটু জল, 
পর্বত তৃণ হয় তার্দের কাছে; 
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যত 'সাধু মহাজন, তারা করে একীন মন, 
মাঁণিক ভোলে সমুত্র শুষে ॥ ৪৭। 

মিশ্রযোগিয়আড়াখেমট। | 
মন ডোবেনা টোপা পানা বেড়া ভেসে । 

মানৰ জমির ফসল ফলবে কিনলে ॥ 

আনায় করে ৮ মাটাল, ডবায় মহাজনের মাল, 
1 চিরকাল জাচেট চোঁষে। 

(কবল জমা জমি দার, ফসল হওর়1 ভার, 
আশী লক্ষ বার "দখটি এসে 7 - 

কলে কপাল গুণে সোণা, আমার অঙ্ক, র হলনা, 
দিন গণ। সাবু আশর বসে ॥ 

কালে কুলঙ্গেতে যোট, মিছে করে ঘোট, 

ঘোচেনা কপট,বল্লে ররাষে । 
শল কাম দাসের আকড়া, আমার ভজনের বাগড়া 

ঝগ্ড়া করে মরি আগড়া পিষে ॥ (ওহে হব্ি। ৪৮1) 
সার পক জজ 

বারোয়া টুতরী। 
ভবের জীব আশি নষ আপনার । 

প্রেম কি'জানবে কেবা কার ॥ 

মাপন কন্ম সুরে, আপনি হারায় আপনান্রে, 
অসাবেত জন্মে নারে প্রেন সার | 

বদি :ন যতন করে, ডাইনে আন্তে বাঁয়ে লে 
ঠিক কভুথাকে না বে গোছা পার ॥ 

বাভাব রমন অস্তরেতে। তুম্বনাড়ে স্বভুবেতে, 

চো না পারে রাখিতে ধন্মাচার ॥ 



চস, নাঃ রশ টি রি , নি ৪1 হি আছি নর রি ৪ 
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৮৭ নু স্ ধু উীঁ ্ 

(কামিনীর ফামাগোদে, . . নিশি দিন ঘা অকোধে, 
কিছুদ্দিন নাচে কৌদৈ,শেষ অপীঘার ॥ ৪৯। 

কালাংড়1--একতাঙঈ1। 

গড়ে শুনে মুর্খ পয হয়, মন ভূলন। ভাপ কথায় | 
পরেরে উপদ্দেশ করে আপনার প্রতি নয় ॥ 

রত্রখনি ধনী মানেনা, ধনের কান আঁব।ধন?ঃ 
আম্ম বঞ্চক (সেই জনা, কাণ। মভাশর ॥ 

অ।লো। সে দেখীয় পরেরে, আপনি ঘারে কোল আঁধারে, 
আপনার বুদ্ধে আপনি মরে, শেষে কয়ে হায় ভায় ॥ ৪৯। 

বালাৎডী--একত'লা । 
তক্বপাটে আনাগাণা। মন ০তামান তো আর হবে না। 

হত লতার কর্তে যত সত বেচাকেনা ॥ 

হয়ে প্রচণ্ড দ€% করছে পাষঞ, 
দগ্ধ হল কর্ম কা, ভণ্ত উপাসনা ॥ 

আগনি নিজে এসেছে খোদ, নামানে নিধির অন্ুবোর, 

 আবোধেরে বিভেছে বাধ, পবিশেোপ গাওনা দেনা ॥ 

ধাাবন্ম যত ছিল, সকলি হত হইল, 
ফর মজাতে জাভিকুল, এল কেলেসোণ। ॥ ৫০ 

জ্ঞানাগ্সি 

' ললিত--আড়াঠেকা। 
ছি! ছি! ভাঁগার এহীভ কি, জন্মে যাবে না কখন । 
সুধা ফেলে গরল ধে খাও, কিন্ুখ পাও বলনা মন ॥ 

গুরু যে অঙিয়াণব, . তাহাতে কভ না এুব, 
' কহ দেখি কত সধ, একি তথ্য আচবণ। 

“ ঘর খর করে ধাও কুপথে নাই ভ্রীনাথের সম্ভাষণ ॥ 



ঘাঁধক-সঙ্গীত | ইঞ্চ 

থেবিষে জঙগায়ে আস্কর। জর জর কালের, 
লজ্জা কিহয় ন। হে তোমার, করিতে ভা আসান্মাদল | 

ধন লোভে কোথায় কবে, হারাবে আপন প্রাণ ॥ ৫১1 

বি'বিট খাঙ্বাজ - মধ্যমান । 
তা কথ। কার কাছে কই, সদা ভাবি ওই ৷ 

কি স্বধর্ম মন্্র বাথা, কে জানে তা গুরু বই ॥ 
শান আছে অন্তরে গাথা, সে উন্মত্ত পঞ্চমাথণ, 

ছুলন্ড তার বাক্ত। শ্রোতা, সে বার্তার ভোক্তা কই ॥ 

ঢ6কৃতে ভবিল চিত, আমি আমার ছিল বত, 

সকলি হইল হত, সমানে আর আমি কই ॥ 
করিয়ে পিরীতি. হল যত অন্ুগত, 
লসকায়ে হইন্সা লুত, জালনাত স্বকার্ধয জই (জয়ী) ॥ ৫২1 

মিশ--খেমষটা । 
লন্ভা করে বল দেখি । 

০তার সনে মুল আছে কি ॥ 
এক বল আর, কাত। কর, মনরে ঠার আশাখি, 

তম পরবুঝাষে ঘনে এস আপনারে লাগে ফাঁকি ॥ 
সফল বিফল কানে ঘটায়, বল দেখি কাঘ করলি কি, 

ভুনি কাষে কাষে বলমিছে, দায়ের কাছে কি কোক ছাপি ॥ 
দিন ছুনিয়ার মালিক যে জন, দীনের জন্য দীন দুঃখী, 
ভার দরদি না হলে দখল, পাবে কি আত্মস্ত্রখী ॥ ৫৩। 

মিশ্রযোগিয়1-আড়াখেষটা | 
আয়রিকি জখেন নগর ভব সাগর পারে? ূ 

সুখময় সুখে বিরাজ করে ॥ 
৮, 
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ই হক পাঠ 
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সেথা কেউ ছংঘী নয় সবাই, নু্থী, - 
আথি কমল আঁখি জুড়ায় হেরে ॥ 

অপুর্ব ধন সবার রে, চিস্তীমণি আল করে 
কি কাধ দিবাকরে ; 

সদ্দানগর বাসির মুখে হাসি, যেন পূর্ণ শনী বিরাজ করে । 
অপার নদী ভবজলঘি, নাই পরাপার নিরব 

আছে বিধির বিধি; 
ভেবে বিরিঞ্ি যাঁর, পার নাহি পায়, 
শুরুকপায় দেখলাম নয়ন ভরে 1 ৫৪1 

(সি আপ ছা কিন 

মিশ্র যোগিয়া-আড়াঠেক1। 

সোহাগ] না দিলে সৌণ। গোলবে কেনে । 
অপ্রেমষিকে কি ভর মন্ম জানে। 

নন ভক্তন শূন্য যোগী, কথায় তর্ক রাগী, 
বিদ্বাশূন্য বেষন বিদ্যাভূুষণ 

আছে গুরু কেমন ধন, ও তা জান নারে মন, 

ঘাহির কর কিবল লোক জানানে ॥ 
যেমন নাম চালকি করা, পঁদে কুড়া ভর? 

ভজন সাধন কেবল কথার কথাঃ 

পিষে গায়ে নামাবলি, করে ঝুলাইয়া ঝুলি 
ব্যর্থ দে সকলি,ভক্তি বিনে ॥৫৫ | 

মিশ--খেমটা । 

মন যা বুঝ কর তাই। 
, . “কিছু মনে হল বলে যাই ॥ 

চার চকে হয় চাওয়া চাই, তিন চকের' তুলনা! লাই, 
 ক্কুম্ি চাইলে পেতে চাদের আল, ভাইলে না শেষআছে ডাই ॥ 
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কর্ম গুণ ধর্ম ছাঁড়া-_তাইত পাগল কয় সবাই, 
সে বিষ থেয্ে মলন। কেন, মর্খস জানে ভেগ্সের ভাই ॥ ৫৬? 

বাগণ্রী- আড়াঠেক। | 
থাক থাক মন তোমায় শিখাইব, যেমন ভুমি বিষয় ভূক ॥ 
ঠাকুর বলে ঠার আখি, কারে কর ফণকি বুঁকি, 

পীরের কাছে * *₹ * * *,জান নাক ॥ 
শমন আছে ধরে চুলে, হরিনাম বলনা মুলে, * 

দেখব ভুমি কেদন ছেলে, ডাক! বুক ॥ 
সে ধম ধর অম, কভু তার নাহি ভ্রম, 

চেনে ভাল নরাদম, হেরে মুখ ॥ 
নিমিশে নাশিবে সব, কোথা বে এ বৈভব, 

দেহ হরি লবে তব, করে ভেক ॥ ৫৭1 

মিশ-_-খেষটা । 

তাঁর নাগাল কোথা পাবি মন । 
অপর চাদ ধরবিরে তুই এ কেমন ॥ 

গরু সত্য মান কথা শোন, ভাব কেন অকারণ, 

সে ধনের ধনিঃ যে চাদমনি, সে আছেরে তোর অচেতন ॥ 
চোর কুঠারি তত্ব করে ধরে কর যোৌগসাধন, 

নইলে আশধারে চলবেন। নজোর বৃথা! হবে আকিঞ্চন ॥ 
মুলাঁধার ষটচক্র ভেদি রত্ববেদি তার আসন, 

সেখ! বায়ু, প্রবেশিতে নারে চৌকি দ্বারে ভ্রিলোচন ॥ 
আশু তোষে তোষ আগে আচরিয়ে তার করখ, 

তুমি স্ুবলে, ভাবে দেখতে পাবে প্রেম নন্দী ববে উজ্জান 1৮ 

কানসাট তত 



২৮ সাধুলগীতধা 

মিশ --খেমটা 1. 

মন ভুলনা কাধের গোড়া । 
সফল নাই কিছু সাধু সঙ্গের বাঁড়া ॥ 

ভাতে জন্মে না সায়, ঘটল না যার, 
কিবল রে তার কপাল গুড়া ॥ 

ভারে না সাজে এ কাম, কপানিধি যারে বাম, মেনরে) 
করে ছালা ভর! হরিনাম, স্থধানাম হয়েছে ছাড়া ॥ 

দমন নয় মন মত্বহাতী--কুসঙ্গেতে হয় কুমতি, (মনরে, 
' গ তাপ এ্ুতিতে ডূবেন1 আরতি কেবল পির বচন গাড় 

মে পে খাঠে নাক ভূর, অস্ুর অঙ্গ করে চুর (মনরে) 
কেবগ যায় আসে তায় ভকত সুর, 
ভযে সেদোয় ল! নেড়ি লেড়া ॥৫৯। 

ক সিলসিলা 

মিশ __খেমটা। 

মন কর শা কাষে ক্েলা ! 

চলা নয় ধিকি ধিকি এমন ঝিকিমিকি বেলা ? 
অরুণ খায় বসতে পাঁটে, আর কি বিলম্ব খাটে, 

সঙ্গি যুটে না যুটে একাই কর মেলা 1 
বাধ অঙগুবাগে কোমর কা্সে, আলোর সঙ্গে চল আলোর দেশে, 

আনন্দে থাকবে বসে, শমন এসে চুষবে কলা ॥ 

দিবীক হলে গত, ভয়ানক লে সব পথ. 
কল্পে তায় নলপত্, ঘটবে বিষম জালা ॥ 

তুমি দেখচ যত হাটের নেড়া, এরা! কুদঙ্গ যুটাধায় গোড়া, 
যাঁও যি খাঁড়া খাড়া, জপ হবি নামের মালা ॥ 

করচ ক্ষিইাসি খুসি, শৈব রবে উপবাসী, 
, সন্মুথে আসছে নিশি পুর্ণ শশী গেলা! ॥ 



সাদক-যখীত | ২৯ 
অন্ধকারে অন্ধ করে, , : কেউ আপনারে চিনিতে নারে, 
মূলধন তোর নিয়ে হরে, করবে তোরে হারা কালা ॥ ৬০ । 

মুলতান--আড়াঠেক1। 
কে পারে এ পাবে তাবে, ধরতে বেদাচাবে ! 

তম হরে ভাঁপ করে, তপন ধায় ভবে ॥ 

খণ্ড মণগুলাকার, বাক্ত যেজন চরাচর, 

সতা বটে প্রাহপদ্দ অন্তর বাহিরে ॥ 
'ধ্রমময়ী ্প্রেমাধার, বিন! সাক্ষাত পা ভার 

অর্ণোে হোদন সার, ভ্রমে অন্ধকারে ॥ 

(নস অবোধ অজ্ঞান, বেসে অনুবাগ লিভীন,? 
বৃথা তার আকিপ্ল, বিধি অন্সাতে ॥ 

গুরু কাক কেনা নয়, থে ভজে তানি হয়- 
ভাগ্যবানেত্ ভাগ্যোদন, সে শক্ত সঞ্চাতে ॥ 

নারে এ সার যুক্তি, গুরু পদে হলে ছিঃ 

অনায়াসে পাবে সুভ্তি, ভজ শক্তি সারে ॥ ৬৯1 

আপস 

মিশ মালকোয--মধ্যমান্ ! 

অশয় কে দেখবি ভোর! নিত্য নিরজনে । 

স্কম প্রেমস্পিদ পদ বিপর্ধ ভঞ্জনে ॥ 

বশ্াপ্ত চরাচরময়, সব্বজীবে সম সদয়, 
উদয় অর্ক শশীর উদয়, প্রপঞ্চ গগনে ! 

পর্িণামের পরিণাম, হে রহিম নহে পাম, 
বিরাজিত আক্মারাম,। অক্ষাম রমণে ॥ 

প্রভাকরের খ্প্রভাকর, প্রকাখিলে $হরিহর) 
ব্যক্ত সে গ্রাঁৎপর, আকার বিহনে ॥ 



তথ কির? 

হু বেলি বীরঙা আখ.  ধচ্গে : 'সিয়েছে উক্ষি)' 

| শোনে হবেন! বৈখা, ছিলোডস বিনে ॥ ২): 

লিরাজ্রলানল্র 

গুরু অরুণোঁদয় তিযির লা রয় কড়ূ। 
বর্তমানে অন্ধ জনে আখার দেখে তবু 

স্তর দহে ত্রিতাপে, শীতল ন। হয় ঘুপে, 
| অনাদিকাল অন্ধকৃপে, খাঁ হাবু ডুবু ॥ 

অন্তর চক্ষু মুদিত রইল, বাহির ব্রহ্ম জ্ঞানি হল 
এই ন্ধপে মার! গেল, কভ ভেয়ে বাবু ॥ 

আহ্ মদে হয়ে যত, পতিত হয় খানা গঞ্জ, 
না জামিলে আত্মতত্ব, ভূত্যের বার্থ প্রড় ॥৬৩। 

(নাকে 

লুমর্খিঝিট-_মধ্যমান । 
শুরু কপার যার হয় সে দিব্য নয়ন । 

সে দেখতে পার হয় সদা, স্ত্খময় তায় অধিষ্ঠান ॥ 
পাইয়ে উত্তম গতি, নিত্য ধামে করে স্থিতি, 

ডুবলে ক্ষিতি কি তার ক্ষতি, জগগৎ্পতি দিগ্তমান ॥ 
ই করে পরাৎপরে, ব্রহ্ষপদ সে তুচ্ছ করে, 

. স্হদয় কন্দরে ছেয়ে, পরমপুক্ষ প্রধান ॥ ৬৪1 

সপ 

ল্লিত- আড়াঠেক। । 
গ্রনীদ প্রনীদ ফ্রে। নিস্তার তাপিত জনে । 

.. াপাথ চে 'অ।ছি-পড়েছি ভর ননধনে॥ 
ছয়ে চেতম উর বোঝ . .:ন্ভিহীজের গতি রোধ, 
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- জস্সিকেরস্মের পোধ, বি যার ধনে ॥ .. 
অপার "আবার 'সংযারে, না 'আন্ধ জন্য. সর 

কদ্ধ খেল ক্ষারাগারে, অ! দেখি উপধক ; 
শমনের শষন আবী, আঞ্চজনে ক্ষরে ভারী 

প্রপঞ্চ তপনে মরি, কষে দেয় বারি তোমা হিনে. ॥ 
কে বুঝিতে তব আয়া, স্বপনে মেওয়া খাস! 

দিম্নেছ্ছ বে মানব কায়া, ওহে দক্বময় ; 
কভু বশ নছে কার, ভ্রিদদোধ হল স্ুুচার, 

দিয়ে ছারা কল্পতুরু কুক করুণ নিদদানে ॥ 
অন্ধের তিমির ধন্, নাহি দুচে মনের অন্ধ, 

তব পদ মকরন্দ, দন্দ করে তায়; 
মোহ মদে হয়ে মন্ভ, বিফলে যায় জনম ব্যর্থ, 

হয়ে সদয় কর কৃতার্থ, তব তত্ব দিয়ে কাণে ॥ ৬৫। 

সাহিনী খান্ধাজ--টিমেতেতাল। ৷ 

গুরু পদে কর পিরীতি । 
ধায় মন বাকো ধর তিমির হর জ্বেলে ধাতি ॥ 

গেলেত আশার সুসার, দেখা হল পরম্পহ, 
ঘুচাও মনের আঁধার, প্রভাত রাতি; 
বালার্ক প্রভাবে না রয় ক্ষদ্যোত ভাতি, 

নথ ব্যন গেল, টেনে ফেল পুতুল পুথি ॥ 
সত্য যদি স্য মান, দৃষ্ট হবে বর্তমান, 

তক্ষব অকু৭ যেন, উদয় ক্ষিতি 
রা হগ জুনিদ্মল উজ্জল স্ব্যোতরি, 

'অলাদে ০ (লে সার কি কাধ্য আর বেদশ্রুতি 4" 

কেন ঘাও আনম থেয়ে, মোহ অদিরাতে বয়ে, 
. চিনির বলদ হয়ে, ও যুদুমৃতি্ ১... 
রসিক সধুর সঙ্গে রস হও অবস্থীতি,: 4255 



৩২ সাধুসী রা 

পরম রমার পাবে, দূরে, ধাঁবে সব দর্গতি 8. , 
লেখে রিলে ৮১০৪ 'ছার্তে পাবে অমুধ্য ধন, রা 

| ভাবে নদী 'বরে, উজান, হও খল লাথি $. 
সবল স্বভাব হবে আপন প্ররৃতি। .. 

. , ভরে পলাইবে শমন দমন 'হুবে মন মাত্ত ছাতী ॥ 
প্রেম যদি ন!. উপজিশ, রূপেতে কি করবে বল, 

, সে ধেন মাখালের ফুল, বিফল স্থিতি. 
| পাইয়! উত্তম অঙ্গ যায় অধোগতি, 
০০589057540 

বাঁরোয় ইং রী । 
জীব অধিম হবে নাক তাঁর। 

যে সৎ শুরু কল্পতর সর্ব মূলাধার ॥ 
ধর্থ ক্ষেত্র যত ছিল, তুলেছে সব চাষের মুল, 

মনে মন বুঝেছে ভাল, ফিকির এইবার 1 
ফা করবে তা আপনার হবে, ইচ্ছা সুখে কাল কাটাবে, 

পণ্ডিত দেখে ভয় পাবে, যাঁবে ভব পার ॥ 
পাজি পথি সঙ্গে লবে, ব।স আসনে বসিবে, 
্ বনে কাণারী হবে; জীব তরাবার ॥ ৬৭। 

স্পাই 

সোহিনী-_খেমট1। 
যে দেশে বসতি বার সেই তাঙ্জানে। 
মর্্ হীন ধর্ম কথা বুঝে না গুনে ॥ 

ভেজে মান. অপমান, বড় বৃষ্টি তুফান বান্ 
মুদ্তিল আসান জ্ঞান সমান যার মনে) 
এ পিরীতের র্দ সেই কিঞ্চিত জালে, | 

এ কাশ রক্ষা ক্ষরে, প্রাণ, শপে পরাণে 1.৬৮।.। : 
, জপপপক ২ 

০ 
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: যে যা বুঝে সেই তায় মজে, 
চোর। চায় ভাঙ্গা! বেড়া হাটের নেড়া হযুগ্র খুজে ॥ 

. না ভজ্িলে রাধাকীস্ত, সমান তার মর জ্যাস্ত, 

দমন করা! কৃতাত্ত, এ 'মনের কিসাজজে, 
আমি ভাব দেখে তোর আ[দ্যোপাস্ত, ভেবে ভেবে হলাম ক্ষেস্ত, 

নিয়ে যাবে দুরাস্ত, নিতাস্ত শমন সমাজে ॥ 
কেবা দেখে মুল তুলে, চেন! য় পাতায় ফুলে, 
আকরে ওকর টলে, বীক্ষ গুণে ফল ফ্্, 

' ভাই অশ্তল সিন্ধু রয় সরলে, সুকয় কুক্্ গেঁড়ে স্বভাব দোষে, 
কানা বক জানবে কিসে, থাকে বসে অ.পন তেজে ॥ 
শিয্নান যদি আপনি ঠকে, বুঝে পড়েছি ফাকে, 

তবু গুমরে থাকে, ভাড়ায় সে পিতাকে, 
ভাই মনের কথা বলব কারে, মন আপন বুদ্ধি ছাড়তে নারে. 

সয়ে রয় প্রাণে মরে, হয় যদি গোবরে লেজে । 
ভারে ষদি রগোড়ে, মনের মন যায় বিগুড়ে, 

ভূত যেন চাপে ঘাড়ে, ঢাক ছেড়ে পাছাড় নড়ে, 
আমার মন হলনা সাধু শাস্ত, মনের খুজে পেলেম নাঁক অস্ত, 

জেনে তায় অবোধ ভ্রান্ত, হলাম ক্ষেত্ত কাঁষে.কাষে ॥ ৬৯ | 

বারোয়1--টুৎরী। 
এখন আর কৈ তার ভাবিমেলে। 

যে মানুষ জগৎ মাতালে করে নর লীলে ॥ 

ধরিয়ে মানব আকার, শুর ব্রহ্গকূপ অবত্তার, 
নমস্কার শত'শত বার, চরণ যুগালে | 

দৈব কার্যে নাহি-শ্রম,,। লজ সিদ্ধ, পরীক্রম, 
অকারণ কষপ্রেম, সিন্ধু উলে 4. ;. ', .. 



৪5৪ লাধুশবলীগনথ। 
বাখি শুর্নি হয় যনে ছুপ,  মরিকি প্রসিফ রসকুপ, 

আত্মা শুদ্ধ মুগ স্বরূপ, সাক্ষাৎ দেখাইলে ॥ 
সতাধর্দ 'গকাশিল, প্রভাবে সব লুকাইল, 

যত ধর্ম বথাক্ছিল, বিফল পরকেলে ॥ ৭০। 

০০০ 

বেহাগ--আড়াতেক] | 

আম্স।দেহ আমাশয় । 

অক্পান তিমিরান্ধ ভীব তত্ব নাহি পায় ॥ 
'মনস্ত শক্তিমান ভর্তা, অন্তর্ধযামী সর্ববেতা, 

অভিমানি অহংকর্ী, ভুতাত্ম! নাহয় ॥ 
চরাচর আব শক্তি স্বামী, নহে লোভী নছে কামী, 

ব্যাপ্ত আকাশ পাভাল ভূমি, জিলোকের আশ্রয় ॥ 
সর্ধজীবে সমদৃষ্টি জগতে যতেক সৃষ্টি 

সকলে আছেত বেষ্টি, সমষ্টি না পায় ॥ 
'ঘটভগ্মে ঘটাকাশ যেমন, ভগ্ন মাহি হয় কদাচন, 

দেহ নষ্টে দেহি তেমন, অথগ্ডিত রয় ॥ 
সালেপক ভাবেতে স্থিত, কড়ু নে হয় মিশ্রিত, 

ছুদ্ধেতে যেমন স্বৃত, লুক্কাইত রয় ॥ 
দুষ্ট নাহি হয় কারে, অদৃষ্ট সে সর্ধবন্তরে, 

| সর্বজীবের অগোচরে, থাকে লক্ষল কাঁয় ॥ 
করলে কি হয় মুখে চোপা,) মানস, মেঘে নয়ন ছাপণ। 

জহির সৎ গুরুর পা, দেখা মেলা দায় ॥ ৭১। 

. মিশ্র_খেমটা ] 
মন বনে কেদিল আগ্খ। 

টব সবাতাসে জল ছে ছি ॥ 
“খর ক্কযেছে বলি, . "পিপি পাড় চরছে তাল, 



লাধক-নজীতি। বর 

খপু ব্যা্জাদি মল, কি কাসিবে এখন ॥ 
নর ধাড়ব বহি ভান্কর।  উত্তাপে উত্জিয় সব জর জয়, 

অন যদি ধরতে পার, তত্বরে হয়ে নিগুষ” 
মধুর প্রসঙ্গ ভুলে। বিষয় বোধ হতে নিলে, 

মন জঙ্গল উঠল জলে, যেন উদয় অক্ুণ 1 
আমি যার গাশাতে ছিলাম ঘসে, নিমিশে চুনুকেতে [লে টুবে। 

রস বিহীন শুক্ষবাঁসে, পশ্িল এসে হরিনাম খুন . ৭২। 

বেহাগ-_আড়াঠেক1 । 
সেকি আমার হলে । 

যোগেশ্বর বোগ মালিসে যে মানুষ ভাবে ॥ 
জগত স্থিতি যার প্রভাবে, যার ঈক্ষণে বাজদিবে, 

ওর না দিলে সে শিলে, জীবে না সম্তবে ॥ 
আ1571 নাস চিজ, কে ভারে পেয়েছে কবে, 

ওর অভাবে; | 

মু ইর্দ বত কেবা হবে, মনিখষি পরাভিব সবে» 
০৮ "শি অভাবে যেছুবে সে রবে ॥ 

ভারমণে 2 2৯ বে, প্রতিবিদ্ব জলে তবে, 
ধহু্ত হনারিবে 3 

জমি: ফর তব দোঁষি, ভক্ত চকোর লেত শশী, 

"1 »ত দরদি দাসী কত সে-পাবে ॥ 
কি টা নগের লোভে; আমায় কেন দেখা! নিবে; 

সদয় হবে ; | 
আমি কোথায় দেবা কোথায়, ভূষ্টল আছি আপ্তনেবায়, 

দরদি প্রীণ শঁপিয়ে পায়: হৃদয় রাখিবে ॥ রি 
যে যাঁর-পে জার সেতার যৈমন, . যেমন রি বাজবে তেমন, | 

ূ 7. লাগি বাঞ্িৰে 
কাকের গৃহে কোকিধের সী, জাত সা টি 

কাটিরে বাসার ঘা) কাযা তেজিবে: ডা 



এ সরধুন্নীত বা 

কালাংড়াএকহালা | 
এসেছি নাথ দাম শ্রবণে, তাকাও কাঙ্গালিবীর পানে । 

ওহে ও পুরুযোভম সহাক্গ বদনে ॥ 

আমবা নারী ত্রজগাঙ্গনা, নাহি জানি আরাধনা 
প্রেমসিদ্ধু স্থখাবেনা। কিঞ্চিৎ বিউবনে । 

তেজেছি নাথ জাত কুলমান, হেরব বলে বিধু বয়ান, 
জুড়াও চকোবিণীর প্রাণ, চকিত নয়নে ॥ ৭৪। 

যিশ্রআলাহিয়া-একতাল। | 
আজি কি প্রেম ফুবাইল। 

চবণ দেখবে বলে কেন এত ব্যাকুল । 
অহংত্রান্তি তোজ গুক কব সাব, পেমেছ যে ধন প্রেমেব আধা, 

পিবীতের বীত, জন্মে স্বাভাবত, 
হলে দিন কত গত, সাঁজকে ষাঁ বল ॥ 

প্রচুল্ঈ কমলপ বিনে কলিকায়, মধুকব বল কোথা এসে যাস, 
একি শিপনীভ, হলে উতৎ্কন্ঠিত, 

নাহি হতে! বিকসিত, মুলে সে কুল ॥ 
বাগ্রতার কি করে সময় না হলে, আকিঞ্চনে তক কর না ফলে, 

রসের উদ্দিপন, হইবে যখন, 
না সাধিতে মন, হবে মানস সফল ॥৭৫ । 

মিশ্র--আড়াঁখেষটা । 
যার হয়েছে স্থপ্রভাত সে দিন। 

&€ মন গুন বলি তাব:বিশেষ কিছু চিন ॥ 
কিট ল্ঙ্গ আদি জীবেরে, ওনে কাউকে ভাবেনাক ভিন । 
সার ভোলে না মায়ার কৃহরে, ওমে অহলিশির মধ আধন ॥ 
সে ভুবে বধ প্রেধ সাগরে রে, হত্সে রসিক বলের মিন 

“হার জীরনেত্ত জীবন ধা রে, ওপে বেন টিআর পটে দীল ॥ ৭৬। 



সাধক-পর্দীত ( ১ 

আলাহিয়া--একতাল11 
ভজ রে মন, ভজ ভঙ্গ, সলায় কর রস প্রসম, 

হইরে প্রবৃত্ত, হয়ে বিষয় মত্ত, তন্বপথে যেন দিওনা ভঙ্গ । 
ব্রিতাপ ভ্রিদোষে ভাব কি কারণ! 

(মন রে) উপায়, থাকিতে সাধু রসায়ন, 
ভাবিলে ত্রিভন্ক, ঘুচিবে আতঙ্কু, 

প্রসঙ্্ে উচিবে প্রেমতরঙ ॥ 
গুরুদত যদি পেয়েছ আখি, 

(মন রে) মন ভুবারে দেখ কি আছে বাকি, 
বিলম্ব ন! কর, সাধুর করণ ধব, 
পার বান! পার ছেড়ন। সঙ্গ । 

পাইয়ে চৈতন্ত না পেলে যদিঃ 
(মন রে) কাণ! হয়ে রবে প্রেমের নদ্দী, 

করিয়ে একান্ত, ভাব রাধাকান্ত, 

নতুবা কৃতাস্ত দেখিবে রঙ্গ ॥ ৭৭1 

বেহাগ-_ঘআড়াঠেকা। .. 
%. মনরে শীতল হবে প্রাণ, ভজ গুরু কল্প তরু, রুদপানিধাল। 

সেচাদের উদয় হলে, দৃষ্টি হবে হৃদ্কমলে, মর 

নয়ন-চকোর খাবে ভুলে, হেরিয়ে ব্যান ॥. 

তুল্য, রর নিধি, জিতে কি' পাঁরে বিধি, ভাঙার ফ্যান; 
উপমা-কি দিব খর্র, শ্বকলক্ষী শশধর, .. 
বি, বহি অর্ক, তার, তকে ভেক্কীকাপ $-. . 

ূ মোহিত হর নিরছি মদনে লুকায় বিধুবদন শীরিতে মনও... 
নু 'বিদ্িষি আর অহগ, কিরিপ-খরে! রি 

০০7 গোছের দেখ, বপন সে 

রঃ 



ও রি 

বেহীগ--আড়াধেকা 

মম রে চিনে চরণ ধর, (ধরে করণ কর ) 
শুরু বিনে হয়না কার করণ সংস্কায়। 

অগ্রে দেখ ঘরে খুজে, তিমির হরে কার তেজে, 
এ ভব জলধি মাঝে কেবা কর্ণধার ॥ 

গুণমরী-ত্রিগণ সত্ব, যে গন গ্রলয়কর্তা, 

বিনে তার তত্ববেতা বক্ত! নাহি তাঁর ॥ 

ন1 ধুইতে গায়ের কাছা, হয়ে বস্লি পালের গোদা, 
মনে বুঝে দেখরে গাধা, কে সে পরাৎপর ॥ ৭৯ ॥ 

কিরন 

কালাংড়1--কাওআলী । 

নয়ন বিনেস্অন্ধে সবে দেয় ফাঁকি। 
পাইয়ে মানব কার, বৃথা! যায় করি কি॥ 
মেত্বরু ফলবিহীন, কি আমার ভাগ্যহীন, 
জল ছাড়া যেন মীন, কত দিন থাঁকি :---. 

জীবন বিনে জীবন জলে তায় ধিকি ধিকি--- 
জন্মে জনম বিফল যার, উপায় নাহিক দেখি । 

ক্ষিতি যুড়ে মহাশ্, মহাজনী কখা! কয়, 
আশ! নাহি পূর্ণ হয়, আশায় প্রাণ রাখি" 
মনে কাথা মলে রর) পরা ময় মুখী” 

নাহি ধোচে মনের হ্রদ, ডাহা ডহয সম--একি | 
কছ হে কছ শ্বরপ, শ্বরূপের কিনা রূপ, 

কোথা দে রসের কূপ, ব্রজের প্রেম-পাখী-_ 
কায ঈক্ষণে কোন স্থামে, হয় কো চোকি-- 

কোন বেশে বে ক্ক্ষণ উঠে ফুটে যা কমল আখি? 

নন্দ কপার ভার, কফি আর রয় বাকি-- 



সাধহ-শলীয়। ৩৯ 

অথরে খা আধর-গুধা। হতে গ্ুধ! কপ নিরছি ৪৮৭ & 

কালাংড়া--কাঁওআলী । 
খ্তক বিনে--আন্ধে কে চেনে পে খব। 
কথার কি আছে আর, নিত্য শ্মর ছটা চযপ॥ 
শন হে স্বনপ কথা, বে জগ বিরান যখা, 

ইন্দ্র চন্দ্র বণ তথ! যাইতে বারণ-- 
কিছার নচ্ছার জীব করিবে গমন-- 

সাঁথ। নাই তাঁর মাধ! বাথা, হয় দাতা দিতে নয়ন ॥ 
হুঙ্া তীত শুষ্প অতি, স্থির বিজলী ধরে গতি, 
'আলোময় আলোকে স্থিতি, চৌকি ভ্রিলোঁচন-- 

বিরিঞ্চি চিরকাল সাধি পায়ন। দরশন, 
কত ঠেঁটা নাক কাঁটা, ছেঁড়া চেটায় দেখে স্বপন ॥ 

নে দেশে মাই 'অহনিশি, কাল শমন লা যায় ভ্রামি, 
কমল-আমনে বসি নিছ্য নিরঞ্জন, 

কোটা শশী জিনি শোভা, বিনি আভরণ--- 
বর্তমানে দেখে আধার, কাণার সার কিবলি বচন। 

স্হাণতীত গুহাধাম। পরিণামের পৰিপাষ, 
রসকফেলি অবিশ্রাম, নাষ বুশ্গাবন, 
অবীন নীরদ শ্তাম অকাঁম রখ, 

বনমাল। বিরাজিত, পরিধৃত পীতবসন ॥ ৮১॥ 

মিশ্র--আড়াখেষট!। 
খর-ককণ-সাগরেয় কথ! মন, বল বল।, 

যদি লঙ্গগুণে উঠলে! সংগ্রসঙ্গ, ভঙ্গ দিওন! হে অঙ্গ ছুড়াইল॥ 
চরণৃশশী প্রকাশিল, কুমুধ নজিনী খলিনদ রইল, 



8৬ সাধু-দঙ্গীত যা 

দির্শি দিশি প্রভার লুকাল ; 
আমার নিষয় হায় শিহরিপ, পাখাণে পা নিশান ছিল, 

মরি কি আঅখিয় পান, পিয়ে তাপিত শ্রাগ, 
সলিল সমান শীতল হল! 

শ্রবণে সুধা বধিল, চকোব পাখীর পাখা! গেল, 
রগনা রাসেতে ভাসিল ; 

তূমি আবাব বিষ্তাবিয়ে বল, সঙ্গিগণ সৰ গুনছে ভাল, 
বিচ্ছেদ দিওনা ভে আর, ক্ষবছে নুধার ধান, 

কি রসের উদগার ভুমি ভোল ॥ ৮২ ॥ 

সোহিনী--তখেমটা। 

মরি কি মধুর হরিনাম, তুলনা শাই-- 
নামামৃত পান করিলে লুধার্ণবে ভেসে যাই ॥ 
খেতে খেতে বাড়ে ক্ষুধা, থেলে না ফুরায় আধা, 

খেতে নাই নিষেধ বাধা, কি, দয়াল আমার নিতাই £ 
সুধাতে অদক মিশান, শুদ্ধ মধুর. নাই কষাপ, 

বক্ষানন্দ চাটনি আশান, প্রতিক্ষণে খেতে পাই ॥ 
ইচ্ছ! হয় মনে মলে, থাই ইহ। নিশি দিনে, 

বিষয়-বিষ ভোজনে, আরত আমার তৃপ্তি নাই ॥ 
মরি হে গুযুরে মরি, ভাব কিছু বুঝতে নারি, 

"নামে মন সিল হরি, ব্যাকুল হয়ে বেড়াই॥ ৮৩৪ 

কালাংড়।- আড়াখেমটা । 
দেশে বাপ করা ভাল হল, ওল! মিছরি হতে মহার্থ দলো। 

ূ নিখুতি আর মনোহর1, হত না বিন। দোবরা, 
সঙ্ধদোষে যহতেরা জড়িত মারা গেল ॥ 



সাঁধকি-পগীত। ৪১ 
দোবরাঁর কাঁয় দিয়ে ছেড়ে, দলোঁর দর উঠেছে উড়ে, 

মনোরঞ্জন হচ্ছে গুড়ে, ধসফরার গাকাল। . 
কররিকৈর প্রাণ বাঁচা ভার, নে রসের পাঁক মিলে না আর, 
চাদের জুধার লয়েছে ভার, জোনাক পোকার আলো ॥৮৩। 

৬ স্ব 

সোহিনী-_-খেমট। । 
মরি কি তাজ! হরিনাম, মজ! ছাড়া নাই । 

নেশাহীন নেশার রাজ, সরাপ গাঁজার মুখে ছাই | 
খেলে বয় সহজ পৌজা, বুঝলে যায় সকল বোঝা, 

ন্ুথের নাই গুকে হাজা, আনন্দে ছোলডুবি থাই ॥ 
জন্মে না নেশা ছাড়ে, যত খাই ততই বাড়ে, 

ছাপিয়ে ভাঁড় উপছে পড়ে, ঘর্দি রসের রসিক পাই ॥ 
হায় কি ভাবের কুটি, হৃদয়ে চোয়ায় ভাটি, 
রসে হই ফাটাফুটি, খাই আর যত খেলাই ॥ 

সে তেছজে মহাতেজ বাঁক মন করে সোজা, 

স্বমনকে দেয় শমন সাজা, মানে না কার হাঁক দোহাই ॥ ৮৪ ॥ 

মিশ্র- খেমট]। 
চৌদ্দপোয়ায় আছে বসে। 

লাড়েভিন পেছে। ভ্রিলোক বদ্ধ করে শ্বাস প্রশ্বাসে (মায়াপাশে) | 
অদ্ধ তুই ধর্বি কারে, সন্ধ তোর সর্ধত্তরে, 
কোলের ধন অন্ধকারে, লাগে তোকে দিশে ॥ 

সে পুরাতন পরম পুরুষ, জগতের সার -ছাড়ান ভ্ুষ, 
মূলে তোর জন্মেনি ছ'স, মনের মাঘ চিনবি কিসে ॥ 

দশজনে যুক্তি করে, শয়ন তোর নিল হরে, 
পাবি আর কেমন করে, ঘরেতে চোর পুধে ॥ 

সে প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন, জিলোচনের উর্ধ লোঁচন, 
লহখদল তাঁর আসন) আমি প্রকাশ বার প্রকাশে । 



৪২ , সাঁধ-মঙ্সীত রা 
বি ইঞ্ছিযরাগে, রেশে তোর বিষয়-ভোগে, 
খোগেশর রসের যোগে, অন্ধরে রায় আসে ॥। 

তুই দেখলি নাঁক চতুদ্দালে,. কার বলে কল চলে বলে, 
কেবা তোয় হুঃখে ফেলে, কেব1 রাখে স্থথ সস্ভোষে ॥ ৮৫৪ 

ঝিঁঝিট-খান্বাজ-_ত্রিতালী । 

যেরূপ ভাবালে গোরসাই বল কিসে পাই। 
কি যোগে স্থবোগ হবে, এ রোগে বুঝি প্রীণ হারাই £ 

হেন নাই তিনকুলে, কারে কই মন খুলে, 
মনাগুণে মরি জলে, জানেন গোসীাই-__ 

যার বেদন? সেই জানে ব্যথার বাখিত নাই 
ঘুমালে না ভূলে মন, স্বপনে নিরথি তাই 
অস্কুরে অনঙ্গ-পীড়া, ছাগলের পায় যষ মাড় 

একি হ'লে! স্থ্টিছাঁড়া, মনপোঁড়। বাই-_ 
অন্তরে উপজে প্রেম, লাজে মরে যাই-- 

বামনে কি টাদ ধরা সাজে, কাষের কথা কারে লুধাই £ ৮৬৪ 

টস এ তিন 

মিশ্র- খেমটা । 

মন পাব কি মানুষের দেখ। ? 

নিশি দিন ঘুরে মবিস্ রিবল করিস্ টাক টাকা ॥ 
ক্রিলোকের অগোচক্ে, থাকে কন্সনারি পারে, 
ভল্ত বই ষেতে নারে, লাগে তোরে ধোঁকা 1 

লে পুর্ণ শবী বিরাজ করে, চকোর মুখে সুধা ক্ষরে, 
” , সরাকৃতি বাহিরে, অন্তরে ত্রিভক্ষ বাকা ॥ 

কাহার নিদ্রা মৈথুন, জ্ঞানিভ সর্ধজনে, 
শা্ছবে ভান ধণে, ধানখেগো এক পোকা ॥ 



সাধক-সঙগীতি। ৪৩ 

সে চিত্কাঁল' রয় এই দদনে, তোর জন্মে দেখ! নাই 'তাঁর সনে, 
সদ। রু$' অচেতনে, বিষক়-ধ্যানে 'হস্কে বোক1 ॥ 
জানলিনে মানুষের ক্রম, ঘুরে কি মনের ভ্রম. 
কাধ করিস অন্ধ সম, ধরে পঞ্চ সথা ॥ 

মেতোর নিমিত্ত তোর আতিথ, বয় ফলে ফুলে প্রকৃত, 
না হ'লে তার অন্গত। হর না রত জগতসখা ॥ ৮৭ ॥ 

নোহিনী-_খেমটা | 
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর চাষায় করে গান। 

কত জন্মিল ফসল, কে রাখে তাঁর পরিমাণ ॥ 
অন্থুকৃল হলে পবন, পালে হয় তরির গমন, 

সারি গায় ঈ্রাড়ী যেমন কাধের পাইয়ে আশান। 
কাল মেঘেরি কোলে, যত বিজলী খেলে, 

দেখে সব চাঁধার বলে, কোথায় তুলে বাথবো ধান ॥ 
বিনি বায় বর্ষে তুল, কৃষির কায সফল হুল, 

চাঁর পো ফসল জন্মীল, আনন্দের বহিল বাণ ॥ ৮৮ ॥ 

সোহিনী--খেমট। |, 
. আয় আয়--কে নিবি তোরা প্রেমের মতিচুর, 

লিত্যানন্দ রসে পুন্ন। ূ 
ছুঃখি তাপির জুড়াতে প্রাণ, পাত্লে দোকান শ্রীগৌর 7 
কি সন্ধ্যা কিবা! সকাল, যখন থাও নাই কালাকাঁল, 

টাটকা রসে ভবে গাল, অতি রসাল, সুমধুর ॥ 
অদ্বৈত মব্রিচ মিশাল, ঈষৎ লাগে তাতে ঝাল, 
রসন। রয়ন। সামাল, সৌরভে সীতাকপূর্ণর & 
অবাক নিখুতি খাজা, কিছুতে নাই সে মজা, 
শফ মন করে তাজা, নির়ানন্ করে দুর & 



6৪. .  সীধ-সঙ্গীতি বা 

 জ্রীগুরু তক্ষতলে, বসলো এই দোকান খুলে, 
ডাকছে ছই ধাঁছতুলে, ফে কোথ! অস্ক আতর ॥ ৮৯ । 

ক রং 

পোহিনী--খেমটা | 
হায় হায়--কি মজীর দোকান পেতেছে নিতাই, 

তোরা কেউ দেখতে যাবি ভাই? 
প্রেম'রসে ভেজেছে ঝুরি-_-যে থেলে সে ঝুরছে তাই ॥ 

কানেকান দোকান ভরা, হরিনাম মনোহর, 
তাঁপিত প্রাণ শীতলকরা, হ্ধাপারা যত খাই ॥ 

যাতায়াত সহজ সোজা, বৈতে নাই ভাঁর বোবা 
হরে শমনের সাজা, খাজ গার মুখে ছাই ॥ 
ভাঁব বসের কারধারি, ন1জ্জানে পৌৌোকানদারি, 

থে যাখাক় একতার তারি, প্রেমের বলিহারি যাই ॥ 
সম্মুখে সাজান মাল, ধর্তে ছু'তে নাইক বামাঁল, 

দোকানি এমনি সামাল, খুঁজলে হাতে পাতেও নাই ॥ ৯০ 
বাটিতে 

মিশ্র -_-খেমটা । 
ব্রজের মানুষ ত্রজে চনগ, 

খসআানন্দে নেটে মেচে রাণীর কাছে ননি খালা । (সাধন ধন) 
ষেখৃগে কস্তবি হর, সে কতু ছুস্থির নয়, 

সৌরডে নেচে বেড়ায়, ভাঁবেতে যায় চেন1 1 
তুমি সঙ্গিকে আর তভাড়াঁও বৃথায়, বহ্ছি বসনেতে ঢাকিধার নয়। 

পিরীত্ত কি গোপনে রয়, নয়নে দেখ তার নিশানা ॥ 
দেখে ভাই লাগছে চমক, হয়ে স্ব সঙ্গী বালক, 

তোর যাক মোহিত ভ্রিলোক, আমরাঁতে! ভুলবো না! ॥ 
কোর কারে মনে পড়ে সপ্ধা, তুই কার প্লেমেতে আছিস বাধ, 

কোঁথ। ভোর মা ধশোদা) বলাই দাদা দেখে নেন।॥ 



মাধক-সঙ্গীত। 8৫ 

কারণ তোর এ লীলে,। কারণ নণ খুঁতলে মেলে, 
এ কেন এলি ভূলে, ফেলে অ্রজাঙন। ॥ 

তুই ক্ষি অভাবে প'স বিধাদে, কার খখের দায়ে বেড়াস কেঁদে, 
কে তোয় বশ করুলে সেধে, মনের কথ খুলে কনা ॥ 

গোপীর মন করে চুরি, হয়েছ কল্ধেষাধারী, 
এ তোমার কি চাতুরি, ওছে কেলেসেনি। ॥ 

ভোঙার কি ভাব কখন উঠে শনে, তাই বারিধারণ বয় নয়নে, 
কভু হাস্তবদনে, স্থির লৌচনে, চেতন থাকেন] ॥ ৯১ ॥ 

বউকাটিজাহগেচ 

সোহিনী-_-খেষটা । 

ভাবলে “স ভাঁবের মানুষ ভাবে উদয় হয়; 
অন্ধেব চক্ষু জীবের জীবন নয়লপথে এসে যায় ॥ 
বাণী তাব মধূব ধবনি, বসিকের শিরোমণি, 
শশী সে বদনখানি, নুধাছাড়া কু নয় & 
কেউ ধদি ভালবাসে, অমনি বোঝে আভাসে, 

এসে হৃদয়ে পোষে, ছেসে রসের কথা বয় ॥৯২॥ 

মিশর--খেমটা। 
মন হাঁবালি আপন দোষে । 

নয়ন তোর নয় জরি সীঁচ। রইলো খ্ুটায় মিশে ॥ 
নণ বুঝে কাজের গোড়া ধরতে যাস মস্ত বোড়ণ, 

দেখে তোর কপাল পোড়া, মিশলে! ঢোড়া এসে $ 
সে অনুধাগের ভুজঞ্গিনী, তান মস্তকে গ্রেমরত্বখনি, 

দর্শনে জুড়ায় প্রণলী, পরেশমণি চিম্বি ফিসে ॥ 
গোলমালে হারিয়ে এলি, খুল্ধিনে চোকের ঠুলি। 

আগা ধন ভূলে রঈটলি দশের রঙ্গরসে । 
ভুমি লিজ্বাগিচে উপ্ড়ে ফেলি, পরোদ্যানে হুওগে সাঁলি, 

ঘোণার গ! কোরে কালি, জন্ম খেলি আগত! পিশে ॥ 
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পপ কথার কীদি, শাল পাৰি শেখে 
ৰ ভোর অব চেঁকিক ন! হতে দুল, ' 

টসকেজ্য টামোযা দি যার্গিন কুশল, -. র 
: মূলে হত্বনি সে ফসল, কাড়িয়ে মেধার আশার বোসে। 

গাছে কাঠাল গোঁপে তেল, কাকের কিযে পাকলে বেল, . 
'ন্কেলেও হল না আক্কেল, লোকের ভপহ?সে। 

আমি ভার দেখে ক্তোত ভাবতেছি চতাছি, 
বুবি ভশ্মেতে ঘি ঢাললেন গোর্সাই, 

সাধু হও গায় মেখে ছাই, ভাবের শীতের ছিবড়ে চুষে & ৯৩1 
০ 

সোহিনী--খেষটা। 
এই কি সেই মনের যাঁছুষ ভূতলে এল। 

লফত্র হলে! মানব জনম পরশমণি মিলিল 
চতুর্কিংশতি নদী, পারে নিয়ে রাখলে বিধি ও 

অকল্মাৎ প্রেমান্থুধি, কেন উজান রহিল ॥ 
জ্ান-শশী উদর হলো, নিশি দিশি পোহাল, 
অধর চাদ ধরা গেল, চাদে চকোর ভুরিল ॥ 

অন্ধের যে সম্ধ ছিল, সে ধন্দ ঘুচে গেল, 
বিরিঞ্ির বাধ ভাঙ্গিল, চিদাননা উঠিল ॥ 

নিতে না নিতে সঙ্গ, গলে যাক পাষাণ অজ, 
মরি কি প্রেমতরক্ষ, মন-মাতজ মাতিল 1 ৯৪ ॥ 

... সোহিনী-_খেষটা। 
"1 পুতি কুকি "ধুরির জারি বয়ন! আর। 
মোটা ভজন' যোট। (ভোজন খান! বুজগ্ পার, 

'আনোহি লোহা) ুমনুর হো ভন, 

. শধার সাগর গোলা, ভাগ্যে বটে যার ॥ 



সাধক-স্লীত | ৪৭ 

প্রর্থি দান ছুয়ে মাছ মানের বদ্ধবণর ? 

ছেরিলে লুচিত্ে কচি থাকে কোথা কাছ 
সঙ্গে হলে ছছন, দিখুশতি মনোরঞ্জন, 
আরকে আছে তেমন, প্রাপ যুড়াবার। 
পাত আলে! করে যেন উদয় শশধর়, 
তক্তাধীন এযে তিন প্রভু অবতীয়া ॥ 

ধে কিছু আছে গুমান, চিড়ে দৈয়ের কাছে মান, 
কুস্থির ন! হয় পন্বাণ তায় করে নির্ভর । 

বসগোল্প। এসে করে রসনারে তর, 

আন আন শব যেন আনন্দ বাজার ॥ 

ইত্তর দ্রব্যের ভ্ায়, পাতে গড়াগড়ি যায়, 
কেহ নাহি ফিরে চাষ, নিলে একবাব। 

চেটুক পেটুক খায় পেয়ে সস্তা দর 
বসিক-নুর মতিচুর ভাঁংলে ভূর সবার ॥ ৯৫॥ 

মিশ্র খেমট।। ৃ 
করছে! ভাল লীলে থেলা, 

দেখছি বাওয়াজি তোমার নবছুয়ার আছে খোলা ॥ 
গোপনে হয়ে দীক্ষে, ভেক নিয়ে কর ভিক্ষে, 
মব চলে অস্তরীক্ষে মাথায় শিক্ষে তোজ! ৷ 

তুষি পরেছ দর্বাঙ্ছে ছাবা, তোমার কার ভাবে এ অঙ্গ শোভা 
মন্ত্রিকি মনজেভৈ। রসে আছ হয়ে গল? 

বাইরেতে ভ্রকোদ খাটি, বনারাসে মেলে ছুটি, 
সেব। ভা পরক্িপাটি চলে বান্ন ছবেলা ; 

ভুষি কাচা যে দাগুনাক যুলে, তোষানধ বলতে হথে কপট খুলে, 
বৈষ্বীর ফটী ছেষে। কেমন চলে নামের মাল! ॥ 
হইতে! মহান দ্বাসী, পরবিদ্বাতে খুসি, 
খ্বফিয়। কিসে ছুষি কেন চরখ ঠেলা । 

ভুমি ছুঝেধ জরবাধ জন্মদিলে ) 
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কিনতে একে সধয় আরে ফেলে 
ডো কপিন কারে দিলে, কার খুড়ালে হদের জলা ॥ 

আমি অপরাধী পদে, পেলেম না ভে সেখে, 
আছ তে? প্রেমাহলাদে, পেন্স রসের চেল! । 

আদি বুঝতে লারি মান্ুষ-লীলে, তোমার স্থখ উপছ্জে আমি মলে, 
কি ভেবে নিদয় হলে, না কাধিলে চরণতল1 ॥ ৯৬ ॥ 

শক 

সোহিনী-- খেমট1। 
বলবো কি লীজের কথ কাছের বড় ধূম। 

হয়নি ছেলে-বিয়ের ঘটায় পাড়! পড়সির নাইকো! ঘুম ॥ 
দেখছি তাই নেড়ে গোড়া, আসল কি জেলে চৌড়া, 
ভাবি সার ভাবের গোড়া, মুখ পোড়ায় হবে মালুম ॥ 
বসে সব সাড়া জুড়ে, ভাবের গীত গাচ্ছে বেড়ে, 

ভোজনে কেউব! দেড়ে, ভজনে সব সমতৃম ॥ 
চমৎকার কি কারখানা, রমের কেউ খোজ করে ন!, 

দিক্গে দেহের থাজনা, বাঞ্জাচ্ছে বাজন। ঝুম ঝুম ॥ ৯৭1 

সোহিনী-বাহার-_কাঁওআলী। 
সহজ প্রেম নির্মল শশী হধার আধাবর। 

মোহ-মদে নাহি হস সেমাছুষ কেবল আধার ॥ 
'অযোনিসস্ভব দেহ, যোনিতে জন্মায় কেছ, 
শ্বতঃ সিদ্ধ চিনে লহ) ওরে মন আমার ॥ 

জিবিধ মাঙ্গষ আছে প্রেম সাধাসার ; 
প্রেমিক পদ়্য়ে ফাঁকি সে প্রেম আখি না ফুটেযার। 

সামান্য সহজ ক্ধপে, ডুব ন! মন মায়াকৃপে, 
প্রাণ হারাবে প্রাণ সঁপে, পাবে হা শোক । 

বিচ্ছেদ আলায় জলে যাইবে নয়ক ; 
সেধে ভল্গে নাহি পাক্গ বৃখা গ্বায় জনম তাহার | ৯৮ ॥ 
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সিদ্ধু ভৈরবী-_মধ্যমান । 
বাধে রাধে বল মন, হয়ে সচেতন । 

শীচরণে প্রাণ পে শ্রীন্ধপে দিয়ে নয়ন ॥ 
মন প্রাণ হবে সুখী, কপ! কর্বেন পদ্মসুখী, : 
হেরিয়ে জুড়াবে আখি, শ্রীমতী রতিরঞ্জন ॥. 

শীতল হ'বে ত্রিতাপ অনল, দুরে যাবে অন্তরের গোল, 
প্রেমানন্দে হঃয়ে বিভোল, হবে যুগল দরশন ॥ 
 জলেতে যেমন মীন, ধসকেলি বাত্রদিন, 
দোন তন্থু নহে ভিন, নিত্য লীলার কারণ.॥ 
তথ কর শক্তিসারে, মন ডুবায়ে পরাৎপরে, 
দেখিবে হদয়কন্দরে, প্রকৃতি পুরুষরতন ॥ ৯৯ 

মিশ্র আলাহিয়।-- একতাল।। 
সাধে কি আধি তোদের কাছে। 

সঙ্গ ছাড়া হলে অঙ্গ, হয় যেন মিছে ॥ 
শ্রীনাথের রূপ মনে হয় উদয়, প্রেমামূত রসে অঙ্গ ভেসে যায়, 

বুঝেছি এবার--সাধুসঙ্গ সার, 

আহাদ এমন কে আর, জগতে আছে।॥ 

কিজানি দশের মহিমী কেমন, অসাধুজনের সাধু করে মন, 
শুনে তোদের বুলি, করি ভাব কেলি, 

, আমার পরাণ পুতলী, আনন্দে নাচে ॥ 
লাধুসঙ্গ গুণের বলিহারি যাই, এমন আশ্চর্য্য কভু হেবি নাই, . 

কিব! সতাযাবাণি, কিছুই না৷ জানি, | 
ছেরি পরশমণি, কপট মন কাঁচে॥ ১০* 

শি আলাহিয়া_-একতালা |. 
ভুলি তাই আবার যাইগহন বনে । 

, বাজলে শ্তামের বাশ আমীর আমি খাকিনে। ) 
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জস্তকেতে, থেকে বাক অন্তরে, জীবন নি বাহির করে, 
" মন প্রাণ ও. রবে, গে নাহি রবে। 

কাশী গুনে এমন হবে, আগে কে জানে ॥ 
শুনিলে শ্রবণে ন1 সয়ে নিশ্বাস, থিন! অস্ত্রে কাটে বন্ধ অই্টপাশ, 

হৃদয়েতে পশি, দিয়ে প্রেম ফীসী, 
চু্ঘকেতে যেন আমি, লৌহ লগ্ন টেনে ॥ 

'আরলোলারে যেমন কাচপোকায় ধরে, জীবন থাকিতে জীবন হরে, 
| হয়ে স্তস্তাকার, দেহযাত্র সার, 

করে একাকার গ্বুধা বর্ধণে। ১৭১ 

নিশ্র আলাহিয়।--একতালা 
পিরিত কি কেউ কভু লুকাতে পারে। 

ওমন মাণিক ঢাকা নাহি থাকে আধারে ॥ 
শ্রতিপদের টাদ দেখ? নাহি যায়, গুরুপক্ষ বলি তবু গণে তায়, 

দ্বিতীয় দিবসে, কিঞ্চিত প্রকাশে, তৃতীয় "দিবসে, জগতে ছেরে 
প্রেমষশশীর উদয় হয় যেস্বানে, ভাবের আভাষে উপজে মনে, 

' মা জানি না শুনি, করে কাঁণাঁকাণি, যদি ভীড়ায় দানী, 
সঙ্গী ভাড়াতে নারে ॥ 

ছুই এক দিন থাঁকে যে গোপন, ভন্মাচ্ছন্ন বহি থাকয়ে যেমন, 
দিবসে দিবসে, হাস্ত পরিহাসে, কলঙ্ক বাতালে, প্রকাশ করে ৮১০২ 

সুলতান-_-আড়াঠেক1। 
ভুমি প্রাণ যেখানে থাক মেই মম ভবন । 
 যড়েশ্বর্ধ্য গণি নাথ গহন কানন ॥ 

ওহে সংসার তকবর, চাতকীর প্রাণ জলধর, 

কি আমি বলিব আর, জীবন জাবন ॥ 
করেছি প্রাণ শিরোধার্থা, মুখে থাক অন্তয় বাহ, 

' মেই মম শ্বর্থ-রাজা, ছেত্ি ভ্ীচরণ॥ 
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দুরে যায় ছঃখ-ছর্প,। কার এমন আছে ভাগ্য, 
_ স্কুঙ্ছ ছয় চতুর্ধবর্গ হলে দরশন ॥ 

অবলা কই একাকিনী, সেবী ওপদ্ হুখানি, 
তব তত্ব কিব। জালি, না পায় ভ্রিলোচন ॥ ১৭৩ 

ক্রটমল্লার--মধ্যমান ॥ 

(বাশা) দিবানিশি বাজিতে কি হুয়। 
যে খায় অধর-সুধ। সেই কি নির্দায় ॥ 

গরোজে কর গঙ্জন, নারীর বেদন নাহি জাপ, 
বধিতে অবলার প্রাণ, কে তোমায় শিখায় ॥ 

ভূমি যার হাতের বাশী, আমি তে। তাহারি দাসী, 
ভালবাস ভালবাসি, তাই বাজে হৃদয় ॥ 

শন্বে যেন জোত। ধনু, জর জর করে তচ্চ, 
প্রসিদ্ধ ডাকাতের বেচ, লুকান না যায়। ১৭৪ 

কালাংড়1--কাওয়ালী । 

সামন্ত যোগে কি সখি প্রেম উপজে। 
সমর্থা যৌবন বিনে হয় কি--গাড় রতি রসরাজে ॥ 

মুলাধারে সহঞ্জারে,। যোগ হলে একাধারে, 

ভাব পসেষায় ভরে, অন্তরঙ্গ ভয় ? 

মধুভরে মধুঞ্ততী প্রফুল হাদয় । 
তবে প্রাণ দিয়ে তোষে--প্রিয়োতমে হৃদিমাঝে ॥ 

লুক্ষাতীত নুল্ম অতি, নির্মল প্রেমের গতি, 
হলে তার লিষ্ট রতি, তবে হয় উদয়: 
রাধার যার লাগি গড়াগভি যাকসঃ 

প্রেমের শরীর যার-তারেই ত এ প্রেম সাজে? 

৫১ 
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যাঁর যে কর্ম তায়ে সাঁজে, অন্ত জনে লাঠি খাজে, 
সহজে পাবে সহজে, ভেবেছ নিশ্চয়; 
কশাদোবধে ধর্ম ত পহজে হবার নয়; 

ক্মঞরাগে মলাঁম, হলাম--আত্মঘাঁতী কাষে কাষে ॥ ১০৫ 

কালাংড়া-_কাওয়ালী। 
বিদলে। প্রাণে মরি একি (নাম শ্রবণে )। 

কি আশ্চর্য্য রুচন বাণ লোচনে কু না দেখি। 
ঢাকিলে না ঢাক যায়, ভোলা মন থোঁলা হয়, 

লোকে জিজ্ঞাসিলে তায়, কই কত ফীক্কী; 
হয়ে কাধু না ভজিলে তবু রয় সিকি, 

প্রজ্ঘলিত হয় মূন সলে' বলে চলে করি কি ॥, 
পোকে বলে কাল কাল, আমি দেখি ভূবন আল, 

মম ভাগ্যে না ঘটিল, তায় চকে! চোকী) 
ন1 খেলাম ন ছু'লাম হলাম মত্ত কলক্কী; 

অন্তর্জলে নাহি খোলে, অন্তর জলে ধিকি ধিকি £ 
নরঘন অভিপ্রায়) নয়ন গোচর নয়, 

চিদাকাশে উদয় হয়, ভাবি দিরখি; 
মেঘে যেন বরিষয়, ধারা বয় আখি; 

অন্গুপায়, করি তুচ্ছ দেখা যায় পুচ্ছশিখী ॥ 
লইয়ে কলঙ্ক ডালি, জান্তি কুলে দিয়ে কালি, 

পাঁব বলে বনমালী, ডাকছেড়ে থাকি ১. 
অকুলে যদি কুল দেয় চন্দ্রমুখীঃ 

মা হেরে সে চিকণকাল1, নাঁম মালা ধরে থাকি & ১০৬ 

মুলভান--আড়াঠেকা। 
জিরে আর কে আছে আমার বল তোমা রই । 
 "ছুলে থাক মলে রাখ তোমা ছাড়ী নই %. 



সাহক-বজীক +. 
. ন্সানী লাখবার দে, অন্তে শা আমাকে; নায় চি, 

ভেবে দেখ তোষার ভ্রাজে।জ্যান্তে মরে বই 8. 
' নর পঞ্ড আদি কৃমি, তব আজে সঙ্গে ভ্রমি,... 

' ছরে তোমার প্রেমের প্রেমী, কিনাআষি হই 1... 
প্রেম ডোরে আছি গাথা, ' রথে যেন অঙ্থ কোথা, 
চলি ধরে তোমার কথ, তুমি বোঝ কই ॥ ১৯৭ 

ললিত-_-আড়াঠেক1। 
যে যাহারে ভালবাসে মে তারে ত আছে সদয়। 

কমল প্রফুল্ল হয়, হইলে অরুণ উদয় ॥ 
পিরিতি না লুকান রয়, পধনের আগে ধায়, 

ভাখে ভাব প্রকাশ পায়, বঙ্ের আগুণ চাপা না হয় ॥ 

শ্রিযসী অনেক আছে, প্রকাশে গ্রকাশ পায় মিছে, 
যে যাঁর সে নৈলে কি বাঁচে, কুমূদদিনী মুদিয়ে রঙ ॥ 
উদয় সে সর্ব ব্যাপী, যে যা করে চুপি চুপি, 

কার কিছু ন! রয় ছাপি, শ্রিয়পী যে আছে যথায়॥ 
কমল নীরেতে আছে, না জানে কুমুদ কাচে 

ভার কি পর আপন আছে, যাহার প্রেমের জদয় ॥ ১৯৮ 

মিশ্র দেশ--তেওট | 
.. ভামে প্রেমানন্দে মন। 

হদয়ে ভাবির ভাব হয় উদয় যখন ॥ 
বীধন কি রয় প্রেমান্ুধীর। বয় নদী উজান 
ছয়ে পদয় হয় আপনি উদয়, না'হয় বিস্মরগ ॥ 
মনের আধার দূর করে, করে আনন্দ সদন ॥ 
বভৃভাবে বায় তলিয়ে ডুবে, করে প্রাথপণ ॥ 

কু ভাদে উঠে হেসে, কু অচেভন ॥ 
দেখে পাঁথার কু দেয় সাভার, পাইয়ে চেতন: ॥ . 

কত লোকে আবার ডুবে দেখে প্রেম বতন 7১৯. 
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2 -বারকরোয় শ--ি।. ). 
তায় তো ভূলিলেস ভোলা না বাক?" 
আহনিশি সুনি্চবি ধ্যানে যায় ধেয়ায় ॥ 

মরে'আছি হয়ে শব, আমরা গোপিক! লব, 
কি কব তোঁশায় উদ্ধব, কায কিসে কথায়? 
কি লেগেছে প্রেমডূরী, ভাবিয়ে বুঝিতে নারি, 
পলক ছাড়। হলে মরি, করি কি উপায়॥ 

লিরখি তায় জলে স্থলে, কভু হেরি হদকমলে, 
ভাবি ভুল্ব খুমাইলে, দ্বপ্পে দেখি তায় 7 

বাজায়ে মোহন বীাশী, অন্তরে পশিল আঙ্গি। 
কে পরালেৰে প্রেম ফাসী, দালী গোপিকায় ॥ ১১০ 

কালাংড়1--একতাল । 

তাঁর আর কাধ কি চুড়? বেঁধে, যার স্ুধুই রূপে পরাণ কাদে । 
ঘাভরণ পরায়ে, ভাঁলবানমে তো অবোধে ॥ 

কি লাজাবে নন্দরাণী, যেরূপ ধরে ভোর নীলমণি, 
রবি শশী সৌদামিনী, রূপে খণী সে পদে ॥ 

পাতিলে তাহার অন্ক, ত্রিলোকে কে রয় নিশঙ্ক, 
শোভে কি গে! তায় মৃগাঙ্ক, অকলক্ক চাদে ॥ ১১১ 

সোহিনী--খেমট! | 
এ কে প্রেম জুটে নিল €গাপির মন খুলে ; করে দিনে ডাকাতি । 
৭ বুঝি মজিল কুল দেশ রটিল অখ্যাতি ॥ 

প্রেম পশরায় ছিল, মন্তকে করে আল, 
ডাকাতের বর্গ কাল, লীলকণস্ত জ্যোতি ॥ 
ভ্বদি পল্প ফুটিল, অরুণ কি ভাক্ষাত হ'ল, 
গোঁপিদের করে ছল, কে এল এক্ষিত্বি॥ 



সাধক-নঙ্গীত। ৫৫ 

ঘরে যাওয়া দ্ুক্জে গেল, নস্কম খন ভূলে রইল, 
হাঁ ছায় কি হইগ, যঙ্জে গেল ছ্বাতি ॥ 
বাস কর] ভার ছল, এক্ষি দৌব়াতি বল, 

কেউ কি থাকবেনা ভাল, লয়ে নিজ পতি ॥ ১১২ 

হবরটমল্লার-_-আড়াঠেকা । 
বংশী দেহ হে ক্মামায়। 

দেখবে ধরে তোমার বেশ কেমন দেখায় ॥ 
পীতধড়। পরিয়ে, অধরে মুরলীগ লয়ে, 

শিখীপুচ্ছ গুঞ্জ বেডিয়ে, পরিব মাথায় ॥ 
বনমাল। গলে দিয়ে, বামেতে চুড়1 হেলাঁয়ে, 

ঈাড়াব ভ্রিভঙ্গ হয়ে, কদঘ্ঘ তলায় ॥ 
তুমি যে বাশীর গানে, ব্যাকুল কর গোপিগণে, 

আমি সেই ধাশীর তানে, (আজ) ভূলাব তোমায় ॥ ১১৩ 
(উস লী 

সোহিনী--খেমটা । 
আছ! পড়েছে ধরা, গোপির মনচোরা, প্রেমনগরের পথে। 

লয়ে ধন, পলাতে ধন, নয়ন প্রহরীর হাতে ॥ 
অন্ঠির মন অন্তে থাকেঃ চোরের মন বোৌচকার দিকে, 

ফাঁকে প্রেম লুটুতে! স্থখে, লুকিয়ে দিনে রেতে ॥ 
গোপির মন চুরি করে, রাজ] মধুর! পুরে, 
ধরেছে চৌকিদারে, বামাপ হাতে হাতে ॥ 
বঙ্কিম আখি ঠেরে সিদকণটে গোপির ঘরে .. 

পরের মাল বাহির করে সেঁদিয়ে ওতে ওতে ॥ ১১৪ 

বিঝিট--আড়াঠেকা। 
সথ। যদি দিলে, দেখ যাই যাই ,বল্লোন1। 

তব দরশন গ্ৃখ নাঁহিক তুন্বন! ॥ 



৫৬ সাঁধু-সঙ্জীত বা 

পর্ধবত হৃদি ভেঙ্গে পড়ে, নাই বেদন। দেছ ছাড়ে, 
পড়িখে পড়িবে খাঁড়ে, হুঃসহ যন্ত্রণা ॥ 

তব সুখে হয়ে হুখী, খন ওরূপ নিরখি, 

অনিমিক থাকে আখি, দেখেও ফি দেখন। ? 

অদর্শনে টাদমূখ, সখ যে বিদরে বুক, 
জীয়জ্ে মরণ দুঃখ, দিওনা নিগ্ুনা ॥ ১১৫ 

কালাংড়।-_-আড়খেমট। । 

ডেটিবে মদনমোহনে, সেকপ কার পড়ে সই মনে । 

বে রূপে হারালে ছুকুল। ব্রজ গোপিগণে ॥ 

পণ্ডপক্ষ নাহি গণি, দেবতা মানব যোনি, 

প্কামেতে সর্বপ্রাণী, মৌহিত মদনে ॥ 

মকাধ্যে ভ্রমিছে সবে, স্বভাব নাভিক যাবে, 

কোন কামী দেখেছ কবে, অকাম বসণে ॥ ১"৬ 

বারে 

কালাংড়।--আড়খেমট]1। 

কখন কি হয় অকারণে, খন জানিবে কেমনে । 

কণডু মরি কতু বাঁচি, গমনা গমনে ॥ 

প্রাণ হারায়ে গ্রাগসখি, শব প্রায় তবে থাঁকি, 

প্রাণ পাইলে পুনঃ দেখি, কমল নয়নে ॥ 

প্রাণ পেয়ে জীপদপ্রান্তেঃ উঠে বসি ত্রাস্তি স্রান্তে,, 

. নতুবা জীবন অস্ত থাকি অচেতনে ॥ 

প্রীথ আমার যাঁর দেছ। সে বিনে থাকেনা কেছ, 

কেবল কেক্ছি মায় মোহ, জগত জারণে ॥ ১১৭ 
8 

হন 
রং 

র্ 
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মিশ্র যোগিয়া-আড়খেমটা । 
ও সেই ফকীর সর্ধনেশে। 

নই করলে পাড়ার ছেলে, কমেন থেকে এসে ॥ 
ছোঁড়া ছড়ায় দেখ! হলে, যেন কত নিধি মিলে, 
বিষয় বন্দ যায় গে ভুলে, মরে হেসে হেসে ॥ ১১৮ 

রত 

আলাহিয়!--একতাল। ॥ 

কি করো কফি করো সরো যাই কাজে, 
ছু'য়না ছু'য়না! মরিব লাজে। 

যে তোমার মত, থাক তাহে রত, 

কাধ কি অন্তমত, এ পথ মাঝে ॥ 
অ।মরা শোপের কুল ললনণ, তুমি কি নাগর জেনেও জাননা, 

বঙ্কিম নয়ন আর কেন হান, 
সরলে ও বাণ কঠিন বাজে ॥ 

সমানে সমানে থাকিব মানে, হীরক শোভিবে যেন কাঞ্চনে, 

আচিরিণী সঙ্গ, ওকাল ত্রিভঙ্গ, 
সে রস প্রসঙ্গ, তোমার কি সাজে 1 ১১৯ 

কারোয়--টুংরি | 
কে দিল মন তোয় মন্ত্রণাঁ। 
করবি কেলেসোণা সাধনা ॥ 

রূপেতে মদন জিনি, হেরিয়ে নিল পরানী, 
কুলে কি কুলকাঁমিনী-রবেন! ॥ | 

কি' তোর রদ্ব,গণ্ত শনি, ভাবিয়ে প্রমাদ গণি, 
হারাইতে রে আপনি-আপনা॥ 

এ ফাল আমিলি কেন, হইতে আপনি নিধন, 
একিরে তোর অদ্ঘটন*ঘট না & 
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০ শিনি়্ে কাহাজ বাশি, ডাঁকিয়ে আনিলি ফণী, 
কার ছিলে প্রেম খনী--বলন।$ ১২৯ 

আরেক 

বারোয়1--ইুংরি | 
বুঝে ত্র সঙ্গে প্রেম করিস । 
নৈলে মন ঝুরবি অহনিশ ॥ 

ধিক দিবি বিধাঁতারে, ছুনয়ন সে কেন করে, 
ভুলে থাকতে পারবি না রে--এক নিমিষ ॥ 

লে কাল ভালরি ভাল, ভালে করে শশীর আল, 

আমি অভানীর হাড় কাল--করা বিষ ॥ 

এ বড় গুহা কথারে, কভু জানাওন! কারে, 

বন্দে দিলাম ঠারে ঠোৌরে-চিনে নিন ॥ 

আমি হইলে অস্তর, জুড়ায় সে সর্ধ্াস্তর, 
আমার উপরে তার--বড় রিশ ॥ 

জগ মোহিত যার গুাণে। কে তাঁর মর্ম বাখানে, 

আমি মূলে তার মনে-+হয় হরিষ & ১১১ 

বেহাগ--আড়াঠেক!। 
চিতে জলিছে চিতে, অতি বিপরিতে ॥ 

ঘা শুনেছি বেদ বিধিতে, সাধু গুরুর শ্রীমুখেতে, 

ভাই ঘটল ভাতে ছাতে। কালার পিত্বিস্ে ॥ 

. একি সই ঘটিল হিতে, শক্তি নাহি নিবারিতে, 

ভক্তি প্রতিবাদী তাতে, হয় মাথ! থেতে ॥ 

7. ২ আ্বারী নারি সম্থরিতে, যদি চাহি বারি দিতে, 

- 1, দ্বিগুণ আগুণ জলে তাতে, কপাল-হতে ॥ ৯২২ 
মনি 

দত শ 
টি হবু শত, একনি নি নু 

হা পক জতরী 
৪5 চে 

ম ১৭ ৮ ঠ 
স্ দয 6৪ হন 2৭, 
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 ললিত__আড়াঠেকা & : 
কেন গো বজনী আমার মরণ লাঁহিক হয়। 

কার মুখ চেয়ে করি জীবনের আশয়॥ 

প্রাণের প্রাণ মনের মন, হলে। যদি অদর্শন, 
তথাপি এ পাপ প্রাণ, কি স্থখে এ দেহেতে রয় ॥ 

শব দেহে পব সে, ছুঃখ বোধ নাহি তাছে, 
সজীব শরীর দহে, ইহা কিগে। প্রাণেতে সয় ॥ 
অন্ত সাধ থাকুক দূরে, কি সাধ কব তোমাকে, 

ফুকুরে কাদিনে ঘরে, কেবল গুরুজলের ভয় ৯২৩ 

পরজ বাহার--কাওয়ালী । 
ওহে প্রাথনাথ সহেন। এ যন্্রণ। আমার বক্ষে । 

হয়ে আপন, কেন গোপন, কঠিন কঠিন অপিক্ষে ॥ 
ভূমি আমার, আমি তোমার, তাত জান সর্ব্বপক্ষে ॥ 
হয়ে লদয়, হওহে উদয়, জুড়াক হৃদয় চার চক্ষে । 

(তুমি আমার আমি তোমার, জানালেন গুরু কর্ণধার, 
অপারের পারাপার, নাম তোমার পর্বপক্ষে । 

কি মহিমী, কে পায় সীমা, পুণ্যতম। প্রেম বক্ষে । 
লঞ্চারিয়ে, দেখ! দিয়ে, যাওহছে কোথাঁর অলক্ষে |) 

যে অবধি নাঁম তব, শুনেছি আমি কেশব, 
প্রেমের সঞ্চার প্রাণে হয়েছে প্রতাক্ষে । . 

ককব। করি, ওহে হন্দি, এখন তোমার প্রাপ্তি পক্ষে । 
নাহি হেরে, শ্রাপ তোমারে, বারি ধন্ষেনা আর চক্ষে । ১২৪ 

উসকানি 

সোহিনী--আড়াঠেকা 
সঙ্গনট অযতন কভু করেন! । 

যতনে রতন পাবে কেলেসোণা ॥ 



২৬৯ সাধুঙ্গীত বা 
ধৰি ধনী হবে, তরী, ৮০ আনান বানি 

পু সাধে কর নীল্মণি সাধনা 
সে. ধন অমুলা নিধি শোভিত বাহাতে, জগতে, নাছিক ত্রান ভুলন।। 

করিয়ে একান্ত ভাব, কাত্ত ভাবে তারে ভাব, ূ 
ভাবিলে ঘুচিবে ভব যন্ত্রণ। ॥. ১২৫ 

বিন 

মোহিনী-বাহার-- আঁড়াঠেক। । 
'প্রেষাদরে রাখ তারে করে প্রাগ পণ। 
আদব নৈলে রইতে নারে সে নীলরতন ॥ 

ত্যজিয়ে সকল কাধ্য, কর তারে শিরধার্য, 
আপনার স্ৃখৈশ্ব্য), কর তায় অর্পণ । 

সে ধন পরম পুজ্য, বিধি বিজু শিব গ্রাহা, 
দেখ তারে অন্তর বাহ, হয়ে সচেতন ॥ 

ঘুচিবে মনের দিশে, আনন্দে বেড়াবে তেসে, 
হা দিপল্সাসনে বসে, দিবে দরশন। 

মাঁল। থাকুক শিকেয় তোলা, কর তারে জপমাল?, 
ঘুচিবে বিরছু জাল।, সে কালা মিলন ॥ ১২৬ 

সিন্ধু ভৈরবী-_মধ্যমান । 
জীবন মিছে ভূতের ঘর মাঁধাময় নশ্বর । 

_ বারিতে হেন্িছে কি রাই নাগর কানাই প্রাণেশ্বর ॥ 
আপনারে আপনি ভুলে, দেখছে কি রাই জলস্থলে, 

আছে ত হ্বদ্কমলে, কমললোচন পিতাম্ব়। 
উঠ রাখে শ্ীপ্র করি, কুস্ত পূর্ণ করি বারি, 
আমর! গোকুল নারী, গোকুলে যাব সপ্ধর,॥ 
অধোদুখে কেন বৈলে। প্রতিবিশ্ব দেখে হৃগে, 

: এই দেখ রাই বদন ভুল, কদমতলে বংলীধর | 
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খধি মূলি যোগী আমি, বাঁছে দেব যেধ বিধি, 
ঘাধে তাজা কর লরি, দেখবে যদি অটরক্জ 

মণি মুক্ধ। প্রবাল কাচে, উত্ধ মধ্য আর নীষ্টে। 
 খেখিনে রাই থে আর আছে, ফীট পতঙ্গ চন্লাচগ ॥ ১৯৭ 

০০০১ 

কালাংড়।-আড়াখেষট। | 

প্রেমগ্থধাসিস্ধু সখি তার আঁখির মিলন ।. 
অন! জানি কি শুভক্ষণে হল দবশন। 

দষ্টিমাত হবে তম, দূরে বাঁয় মলের ভ্রম, 
চুম্বক পাষাণ সস, করে আকর্ষণ ॥ 

ব্রি মূরলী করে, কিহেরিলাম নটবরে, 
বঙ্কিম নয়ন ঠেবে, হরে নিল প্রাণ ॥ ১২৮ 

বীমা 

বিঁঝিট--মধ্যমান। 

গ্রেষেন সই এ কথা জানেনা । 

কছিবার নষ অনিত্য কার তাই তোমায় করি মানা ॥ 
কখন কি ঘটে কোন সময়, বিধির ঘটনায়, 

আমি মরি ক্গতি নাই তাপ, পাছে গুনে পায় বেদনা ॥ 
সেইত্ত সখি উত্তম! গুখেতে রয় হ্বধাম, 
অদর্শন.মেল হা?য়ে মম, লদ1 যম খাতনা | 

তার যা ইচ্ছ। তাই হবে, অকুলে ভাপিবে, 
কফেশবে লবই সম্ভবে, স্বজীবেতে সেন! ৪ ২২৯ 

মিশ্র যালকোশ-্ষধামান । 

বিন মায় কথায় কথায় বৃথা আন গরজে। 
আাগুযুদীর গ্রেষস্থখ ফতুল। উপঙ্গে ॥ 

১, 



৬ দাধুন্নাদীত ব) 
মনে মম ধিচাছি দেখ, খা সহ দধ চঃখ ঈদ 

বেজন দাছাক ভুক। সেই তাছে ভগ | 
খাড়া করিয়ে জিপি, ভিযিরনাশি ম্লাশী ঈাশী, 
রসরাজ হ (ই) হোন বলি, সহ সরোছে ॥ 

নায় নাহি জন্মে পার, ক্লিক করে রসেখ্ কারধা, 
বাদক ঘণিময় হার, কল] পেলে ভান ॥ 

পেগনে কছিখে গম) আখ আাসে অননথগ, 
কাটিয়ে চন্দনবদ, দেখ মন ঘুঝে & ১৩, 

ররর 

বিখিট--মধ্যমান । 
যে বাটীক্ষ খামারে তারে এনে (অন্তর জেনে গে। সখি )1 

সে বিলে আয় কে আমার, আছি তার শ্রীচয়ণে॥ 
সে পর্বকারণ কারণ, এ মম জীবন জীবন, 

করেছি তায় প্রাণ অপণ, যরণ জীয়নে। 
আমি থাকিলে আমাতে, পঞ্চত্ব পায় পঞ্চভৃতে, 
চেতন থাকেনা চিতে, স্ুযুদ্তিতে অচেতনে ৪ 
দেহ ছু শবাঁকার, নাহি থাকে আপন পর, 

লম করে গালে আধার, ক্ষিছু আমাক না) রয় মলে। 
বিষয় লোকে দ্দাছি ভুধে, জাগিন! সই উঠবে! কবে, 
তাহতে এধেছি ছতে, থেতে হবে তাঁরই লবে ॥ ১৩১ 

জকঞনকসকীন 

'বিধিট --আড়াঠেফ1। 
লে দেশে নাই পাঁচ ভূতের গোল ঘুগল বিলাসে। 

গেছ ঘেটী এক অক মিত্য বগা র়সে। 
সঞ্জাকণি রোবপলী। . মাছি দিব! সাছি নিলি, 

জুশীত অয় বগগজমামী, চিত়ের সন্যোথে ? ১৩২ 
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সিশ্র-..আভ়্ীঠেক! । 
খ্রেস কি মানব ছফীর গুল 

ছনঙ্গ,ভুলে দিলে খেলে আর ফুরায়ে গেল ॥ 
দেখে উচ্জ্রবদন, মানুষ রতন, 

সন স্তোর রসের ঘরে চেতন, উক হল 
হলি কুমীয় ঘরের টেঁকী, বুঝলিদে মম বলবো বা কিঃ 

গাধীর ছুগ্ধে হয় লা হোমের ঘি; 
বিনে ভাবের ভাবী, হয় গণ্ড সবই, 

লোটন হীনের উদয় রি, যায় বিফলে । 
মাছধেরে দিনে কাকী, মাঞ্য ভাব গুদে আঁখি, 

সখ না পেয়ে উড়ে শুকপাখী; 
খাকিন পরাণ সপে চৈত্যন্ধপে, দেখলিনে সাধন কুপেয় লন্বুখে। 

কে তাকিয়ে র (ই) ল॥ ১৩৩ 

সোঁছিনী খাম্বাজ--কাওআলী। 

শ্রক্তাত ন! ছয় যজনী ( এখন বিনে )। 
গর্ভেতে রব খর্ব ল! হয় অহ্ং গর্বা আন্তিষান। ॥ 

ংসার কুপেতে ভুজা, ফামারি নদিয়াশক। 
আবোঁঘেতে খভিযিজ্ কয় বার্থ বাশি। 
তত্তু রূপা মোহ ভড় হয় অঞ্জলী; 

আপথে ধায় অধাদা খায় যে অথে মালা যোনি ॥ 
সম দূর হার দিন, নিত্য আত্ম তথ হন, 

ঈনাথেয়ে ভেবে ভিন মেবে ফাধিজী, 
ভাবেন] আব ভবারর্ষে ভোধে আমি ; 

শ্ারদে না দেখে ঠেয়ে। আছে চাপা মদে ছানী ॥ 



ঘন রঃ 
লাকি চালে 
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ৃ 

সচেতনে রড ীচরগে, জাতীত শুধুণ্তি ্ বপনে। 
তম লাশ জ্ঞানাঞলে শা জিলি, 

. . প্রভাবে প্রফুল্ল ছবে হি মলিনী ; 
দেখবে ঘরে নিশি হরে খা করে দিনমপি ॥ ১৩৪ 

পট 

মিশ্র-খেমটা। 
. কোগা থেকে এক ক্ষেপা এসে, 

ছিল ব্রচ্ধার হর্লভ যে ধন লুটিয়ে দিলে দেশ বিদেশে ॥ 
সে দীনের বন্ধু নিন্দুকে দেয় কোল, 

যোগী শোকী ছুঃথী তাপী তয়াচ্ছে সকল, 
জী নিস্তারিতে ভব বালাই দূর করিছে অনায়াসে ॥ 

তার কর্ম কাষের নাই ঠিকান। ঠোর, 
সে একটী ভাঙ্গে আরটা গড়ে ভাঙ্গ গড়তে ভোর, 

ভাব হাল গোল! ভাবে ভোল। 
মন ভুলালে পাপনবেশে ॥ ১৩৫ 

কী 

সিন্ধু ভৈরবী--মধ্যমাঁন 1 
আলোক ধর' স্কঠিন ভেবে সব নীন হীন । 
জালিয়ে নিভাস্ত ক্ষান্ত হল অবোধ অপ্রবীন ॥ 

খপুষ্পতার মেনে মনে, তাকিয়ে আছে গর্গ পালে, 
মাহি ভজে সে চরণে, অলেপক যাঁর বাঁকোর অধীন ॥ 

ভয়নি হবেন] কারু, পরশিতে নারে হুমের, 
বুঝেছে সে কল্পতরু, সাধু গুরু হতে ভিন! 

শুনঃ পুনঃ জন্মে মর়ে। ভব পারে জন্মাস্তরে, 
, থেকে আটীরদ সিদ্ধুনীরে, 'পিপাসাঙধ। যবে যত মীন 

বুঝেন হুধিতে পাবে, নিত ষায় শমনাগারে, 
এইরূপ যাতায়াত করে, হা ঘোরে রাজদিন ॥ ১৩৬ 
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 মারু মিারূপক। 

আয় মন ভেসে যাই আলন্দের পন্ধিসীমা নাই । ্ 
সাধের কালাপানি ভূরে নাহি মেলে থাই (তার প্রেমে) 

তলায়ে অতলে না মেলে মাটি, অধ উদ্ধ দেখি সমান ছটা, 
মিথ্যা খাট! খাটি বুবিলাম খাটা, 

শ্রোতে উজান ভাটি যথ। তথ ধাই ॥ 
কে কহিতে পারে তার মহিমা, অপার অনস্ত কিবা তার লীমা, 

অকলঙ্ক ইন্দু বটে জগদন্ধু, 
হেরি প্রেমামৃত সিন্ধু যেদিকে তাকাই ॥ 

জোনাক মত্ত হয় আপনার তেজে, আপনার দোষে আপনি মজে, 
আপন আপন কাষে, সামাল থাক নিজে, 

করুক যে বা বোঝে, খোজে কাধ্য নাই ॥ ১৩৭ 

মারু মিশ্র -রপক। 

ঘুচলো ঘোর ভোর হলো রজনী । 
ধড়ে উদয় কে হ'ল নাজানি॥ 

অঘোর নিদ্রা হইল ত্যাগ হল সজাগ মহাপ্রাণী ॥ 
মরি কি পিরিতের রীত, আহ্বান নাই--অনাছত, 

অরুণ হইলে উদ্দিত। গ্রাফুল্লিত কমলিনী ॥ 
বিধির বিধি হয়ে বিদিত, নিরথি হয় হরষিত, 

শণী হল গৃহে উপস্থিত, হণ্ল যুদিত কুমুদিনী ॥ ১৩৮ 
 কযরারাানাজতযাইগাবঞারার 

মুলতান-_-আড়াঠেকা । 
কুটিল প্রেমেরই ফুল মানব সরোবরে । 

নবঘন বরিধণে হৃদয় কনারে ॥ 

জিনি,অর্ক শশী ভাতি, নির্মল কমল জ্যোতি, 
বিরাজে কষমলাপতি, হরিষ অন্তরে ॥ 
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সৌরতে ভ্রম বঙ্কারে, . কন্দর্পের দর্পছরে, 
মধুক্রতী মধুতরে,. টলমল করে? 

মলা মন্দ বাদু বছে, রসরাজ হুস্থির নহে, 
মুণালে কত দোল সছে, যুগল বিস্বরে ॥ ১৩৯ 

উপ পাচ 

বেহাগ--আড়াঠেক1 । 
নাথ আছ ত সদয়। 

অকিঞ্চনে করে দয়! দয়াল দয়াময় ॥ 

বুদ্ধ ঘুবা আর বাল, সুখে সুখী চিরকাল, 
আনন্দে দেখেছ ভাল, দিয়ে পদাশ্রয় ॥ 

বে সস্তোষ অন্তর, উপম1 কি পিব তার, কহিবার লম-্ 
এই এক নিবেদন, জীয়ন মরণ, 
সদ যেন জ্রীচরণ, শ্মরণ বয় ॥ 

পিরখি অভক্ব কমল, আলোতে হতেছে আলো, উদয়ে উদয় ৯ 
কিসস্পদেকি বিপদে, অনলার অবোঁধে, 
দেখ যেন শ্রীধর পদে, অনাদর না হয় ॥ ১৪০ 

তোড়ী ভৈরবী- মধ্যমান ! 
ঝুরি তাই মরে যাই হে আপশোবে। 

জাদরের ধন, করলেম না যতন। নীলক্লতন রাখি কিসে « 
কুসঙ্গে মন হল পাজি, সদাই গররাজী, 

চিরস্তকল সঞ্চিত পুজি, হারাই বুঝি আপন দোষে ॥ 
শ্রমুথেতে যা গুনিলাম। তাই নিরখিলাম, 
ওপদ নাহি দেবিলাগ, ডুবলাম বিষয় বিষে ॥ 

| সদয় হইয়ে বিধি সিলাইল যদি, 
ুখময় আনন্দ নিধি, রাখতে লারলাম প্রেম সন্তোষে ॥ ১৪২ 



. সাধক-সঙ্গীত | ৬? 

 ভোৌড়ী ভৈরবী--মধামান । 
নাহলে দরদী প্রেমনিধি সদয় হবেকি। 

লু্ভী কামীর যেতে মান! ভাব পাবেন! শ্বসুখী ॥ 
দ্্টমান লা! হলে লেধন, অকারণ অরণ্যে রোদন, 

সফল বিফল সাধন ভজন সেবা বিনে মন সব ফাকী ॥ 
কৃষ্ণ সেবে সুখ চাহে আপনার, তায় সুখী নয় সেবা করে কার, 

ঘুচবে কি অন্তরের আধার, মিছে সার ডাকাডাকি ॥ 
অহনিশি কৃষ্ণ ভজে, গুরু পদে নাহি মজে, 

কুলিপারী ভবের মাঝে, ঘোরেত ঘোরে দেখি ॥ 
অহং মদে হয়ে মত্ত আপনি পড়ে আপনার গর্ভ, 

নল সুথে পরমার্থ, অনর্থ তত্ব সখি ॥ ১৪২ 

বাহার _আড়াঠেক]। 
অঞ্জপার নঙ্গে জপ গুরু দত্ত ধন ( মন )। 
কর জপে মাল! জপে কিনা প্রয়োজন ॥ 

হয়ে তার প্রেমের ভূক, গুরুপদে হাঞ্জির থাক, 
প্রতি শ্বান প্রশ্বাসে ডাক, হয়ে সচেতন ॥ 

কি সকাল সন্ধা! কিবে, সদা জপ বার দিবে, 
হৃদকমলে প্রকাঁশিবে, সে নীলরতন ॥ ১৩৩ 

কবির স্থুর--তেওট । 

সথ জীবে কি হবে ছার,বিরিঞির বোঝা ভার 
সহজে হতেছে তার যে লীলে। 

জ[নবে কি ওগো! প্রাণমখি, মুদে ছুটা আখি, 
করে ধ্যান যুনিগণ আবার কোন ভাবে ব্রজণোপী ভুলালে ॥ 

যেভাবে ভাবের মানুষ এসে ষায় অগ্ভের সে খবর পাওয়া পায়, 

মানুষে মিশিয়ে মাছষে,। হেসে প্রেমরনে ভাসাক্ ১ 



সাঁধু-দঙ্গীত বা. 
বছে প্রেমাস্ুধী হয় পাষাণ ভেদী, রসিক যদি হয়; 

প্রাণ সই এমনি দয়বাঁমত্র, দিয়ে আপনি পদ্দাশ্রর়, 
মৃতুকে করে জয়, সহজে জীবে করে শিবময় ; 
ভাবে উজান বয় সে নদী, না! মানে বেদ বিধি, 
আবার আনন্দে ভক্ত নদীর ঢেউ খেলে? ১6৪ 

কালাংড়া--একভাল। | 

ভাসি অমিয় সাগরে অবিশ্রাস্ত একাধারে। 
নিহেতু প্রেম ব্রজরাজে উপজয় অন্তষে ॥ 

চারিদিকে শক্রবেড়া, কপাল হল ক্হট্টিছাড়।, 

স্থথময় সুখের গোড়া, দেখাইব কারে ॥ 

কি করিবে মনের বাদী, সাধি না নাহি আরাধি, 
নিরখি অধর নিধি, ভবাশ্ুধী পারে ॥ 

ভয়ে ভাগে কামাদি ছয় জন, প্রেমনদী বহে উল্লান, 
আনন্দময় হয় সদন, আলো করছে খবরে॥ 

রসকেলি কবে ছুজন, পুলকে পুণিত ধদ্দন, 
মুদু মন্দ বয় সমীরণ, আনন্দ মদন শরে ॥ ১৪৫ 

বারোয়1--ঠুংরি | 
মানুষে মানুষ চেলা দায়। 

বুদ্ধি মল অন্তীত স্থানে সর্ধজনে রয় ॥ 
তিবিধ মানুষ আছে, মানুষ চিনে লও বেছে, 

সে বিনে নাহিক বাচে, মানুষ সমুদয় ॥ 
না! জানি কি রূপ ধরে, বাত্র দিল আলোন আদ্রারে, 

অজাঁরে কের ভারে, সম শোভা পায় ॥ 
বাগ করে একশ্বানে, গুখী হয় উভয় মিলনে, 
'খচ নাহিকফ জানে, কেন এসে যায় ॥ ১৪৬ 



সাধক-সঙ্গীত। ৬৯ 

১” বাঝোয়ণা_ ছুরি 67 
সংজন চিনে মন পিক্গিত কর। 

স্থখেভে ভাবি যদি পরস্পর | 
এ কাম মোহিনীর মাঁয়। অসার নর্খবর ॥ 

ধতিরিতে তরবি যদি নদী, আপনি হসনে আপনার বাদী, 
ধরাতে তুই ধর্ধি ষর্দি, শশধর ॥ 

যাতে নাই সে চাদের আলো, তায় মিছে আপন বল, 
অবোধ মিত্র হতে ভাল, জ্ঞানী তক্কর ॥ 

কেন মিছে ঘোর অধ্ধাকুপে, পাঁপের ভরায় প্রাণ ঈপে, 
সাধু যদি অপরাধে কোপে, সাপে হবে বর ॥ 

হয়ে ভৌতিক দেহের প্রভু, যে জন হচ্ছে যশস্বী বাঁবু, 
সে বামন না পারে কভু, ধরিতে অধর ॥ ৯৪৭ 

লুম ঝিঁঝিট-_মধ্যমান | 
মে জানেনা বন্ত্রণা নখি তাঁয় কর মানা। 
পিরিতি ভুজলঙগ ফণা কভু করে ধরনা ॥ 

অতি বুদ্ধির লগে ধোকা, দেখতে সরল চলন বাঁকা, 
অমিয় গরল মাথা, অদেখায় প্রাণ বাচেনা ॥ 
যতনে প্রাণপণে পুষে, দংশিলে স্বভাব দোষে, 
বিচ্ছেদ কালকূট বিষে, শেষে যেন জবলেন। ॥ 
দরশনে জুড়ায় অন্তর, দুখ হতে সুধাকর, 

অদর্শন ভুঃখ অপার, নাহি তার তুলনা ॥ ১৪৮ 

শিউর পা জ 

বিবিট-আড়াঠেকা। 
ভূমি যার যে তোমার পুরা ও তার সাধ । 
আর'প্রাণে স্ছেগ। বধু পিশ্রিতি বিবাদ 8. 



৭৩ 'সাধূ-সঙ্গীত বাঁ 

তুমি দিবা তুমি নিশি, এনা তুমি,শলী, 
আমি দাসী কুলে ভাসি, গণিয়ে প্রমাদ ॥ 

বাধিয়ে পিরিতি ভোরে, রা অন্ধকারে, 
আর কেন নাথ এমন করে, অবলারে বধ ॥ 

হয়ে ভব প্রেমাধিনী, ভমে আমার বলে জানি, 

বহু হল কুমুদিনী, তুমি এক চাদ ॥ 
আছি এক সরোবরে, পদ্সিনী কুমুদ কহুলারে, 

নিভায সম তম হবে, কারে দিলে দসেপদ॥ ১৪৯ 

কালাংড়া--কাওমালী। 

পিরিতি শুকমল বধিত গুজনে শুজনে কণ? । 
উভয়ে উভয়ে সস্তোষে ছুই মুখে স্থধা সমতা ॥ 
পরস্পর মনের উল্লাসে, বচনে সুধা বরিষে, 

আবণে আনন্দে ভাষে, রসে রসে হয় মিলিতা। 
কদ্ু নাতি হয় সংলগ্র, হতে নাহি দেয় মগ, 
পদে পদে করে ভগ্ন, ছুজ্জন হইলে শ্রোত' ॥ 

যাকে বিড়ন্থিভ বিধি, বিধি মতে সে হয় বিবাদী, 
শুদ্ধ করে সুধান্ুধী, ভেকে যদি হয় পতিতা ॥ ১৫০ 

ললিত--আঁড়াঠেকা । 
যে ভালধাসে যাহারে সেই সুন্দর তারে। 

পর্বরূপ প্রমময়ী অখিল সংসারে ॥ 
যাতে প্রেম না উপজয়, আখি তায় না ফিরে চায়, 

কাল ধল রূপে তায়, ভুলাইতে পারে ॥ 
কুরূপ হইলে সেজন, দেখে তার চজাবদন, 

কাপ! পুতের নাম পদ্মপোচন, রাখে যতন করে ॥ 



সাঁধক-সঙ্সীত 1 ৭১: 

আদর্শন হয় যদি, আখি ঝরে নিরবধি, 
কায কি গামা পে কাদি, আয়না খেদী ঘয়ে। ১৫১ 

বিবিট- মধামান । 
প্রেমিকের দরদ বৃথায়, প্রেম নাহি উপজে তাঁষ। 
ক্ষুধিত দেখে করে অভিথ ব্যথিত পাব কোথায় ॥ 

যেমন বালিক। বধু, বন্ধ হাদি পদ্ম মধু, 
সাদরে আদরে বধু, শুদ্ধ মিটি কথায়॥ 

আপন স্বভাবে চলে, বচনে সর্ধন্য চালে, 
ফলে কভু নাহি ফলে, মুখে বলে কাষে নয় ॥ 

দেখিয়ে কালের গতি, অনাঁক হঃয়ে করি স্থিতি, 
হারড়ে পড়িলে হাতি, ভেকের লাখি সঃয়ে রয় ॥ ১৫২ 

কালাংড়া--একতাল। । 

কেন * * চাইলি মন ডেকে, ভাল ছিলিত নিবৃদ্তি থেকে । 
নিরখি ভ্রিভঙ্গ বাকা থাকবি যদির্ষেকে ॥ 

ডুব দিয়ে প্রেমাঘুধী, ধরিতে ধরায় নিধি, 
*ককক এক করবি মদ, রসের করণ দেখে । 

জন্মেছ মরিতে হবে, সেটাকি দেখনি ভেবে, 
% * টিপিলে আর নাহি রবে, সইতে হবে শেল বুকে ॥ 

দেখ! দেখি করিয়ে সক, ক্লেশ গেলে হক নাহুক, 
একি ভোর লোক জানান জাক, অন্তরে ফাক রেখে 1 ১৫৩ 

কালাংড়1--একতালা | 

দে রম যেজানে দেজানে, কত স্থুথ হয় জুধাপালে। 

নিত্য স্থর্থী নিত্য স্থখে অকাম রমণে ॥ 
কি তার আকর্ষণ জোর, সেই জানে যাঁর আছে লজর, 

সাদে কি গো থাকে চকোর, চেয়ে চাদ পানে ॥ 



সাধূ-সক্ষীত বা 
যাহার মজর ৯15১. সেই করে ভার কেন! বেগ, 
বুঝবে কি তা ঠ্েটা কৌটা, কালপেঁচাগথে ॥ ১৫৪ 

ওত নকাসিএবােক 

কালাংডা-ঞএকতাল] । 

কে আমি বুঝতে নারি নথি কে চিকণকাল! ৷ 
ব্ূপেতে সতা ধল হয়ে কপট খোলা ॥ 

নিরধি নিষ্মল চাদ) মজে আছি জনমের শোধ, 
মাহি বোধ ভেদাভেদ, অবোধ অবলা । 

কেবা আঙ্গ অঙ্গী করে, কে বিহরে নিরাকরে, 
তুমি দেখিছ আমারে, পুরুষ কি বালা ১৫ 

রঙ 

2 

রী 

1 

কালাহড়!--একতাল। | 

মিলেন। যায় বুদ্ধি মনে, ভাঁরে ভুলখলে কেমনে । 
প্রেমন্থথে ভাপিছে ছুইজন আনন্দ মদনে ॥ 

ফণ্টীন্্র মণীন্্র মুনি, ধ্যানে পায়না পল্মযোনি, 
খন ধন্য ধন্ত ধনী, দা জানি কি জালে ॥ 

খআসবধ্য সে সাধা সাধন, নাহিক তার আরাধন, 

বাধ নাহি হয় কদাচন, সে নিরগ্রন নিগুণে ॥ 

ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গ করি, রক্ষা করেন ব্রজপুরী, 
হেন সাধের গিরিধারী, ধরালে চয়ণে ॥ ১৫৬ 

কাঁলাংড়া_-আড়খেমটা | 
তব নব অনুরাগে পিরিতের লাগি শ্রিয়ে। 
তবে কেন সেধেছিলে মনপ্রাণ দিয়ে॥ 

মজায়ে রসিক জনে, এত যদি ছিল মনে, 

প্রেম আনশ্বাদনে, যাবে দগাছিয়ে ॥ 

 সেঁষতন কোথা গেল, কিসে এ বৈরাগ্য হল, 
ক্ষার জ্ঞাবে মল, মপ্রিল। ঘল কি কথ পেয়ে ১৫৭ 



সাধকস্পজীত ৭ও 

কালাংড়া--কাঁওআলী ॥ 
সেই ভাল যা ছল পিরিতি ছে! 

যা আছে মুখ দেখ। দেখি তাও কি হারাব হে ॥ 
কোথা থাক কিসে রত অব্যাহত গতি, 

ভুমি যে রাখিবে প্রেম জান। গেল বীতি হে॥ ১৫৮ 

কালাংড়া--কাওআ লা । 
যা সাজাও তাই সাজে ডোমারে হে । 

পুকুষ পরশ, নাহি কোন দোষ, 
নারী মরি লাজেহে॥ 

ওহে অধর ভিমির হর, চাতকীর প্রাণ জলধূর, 
ফের আপন তেজে হে॥ 

করাক্কে কলঙ্ক রটায় শুনে প্রাণে বাজে হে। ১৯৫৯ 

কালাংড়া--আড়খেমটা 1 
যখন ভাবি সে নীলমণি, হই সই নানি কি ধনের ধনী । 

কথ সাগরে বেড়াই ভেসে, বিরলে বসে একাকিনী ॥ 
ধ্যান করে পদ্মযোনি, যতনে চরণ দুখানি, 

থবর পায়না খষি মনি, কি জানি অল্প প্রাণী ।॥ 
কে আমার আছে পুজ্য, কারে বা করিব তাজ্য, 

ব্রন্ষপদ হয়ন। গ্রাহা, বিষয় রাজ্য ত না গণি । ৯৬০ 
ভার পতল 

কীর্ভনাঙ্গ--যৎ। 
এখন জুড়াল তাপিত হিয়ে (প্রাণনাথ হে)। 
আমি মরে ছিলাম যেন, বাভিলাম এখন, 

তোষার গশুঅঙ্গের হিজোল পাইয়ে ॥ 
এমকে শ্রীঅঙ্, গ্রীঅঙ্গে এঅঙ্গ, 

রাখ অভেদ ভাবিয়ে &. ১৬১ 
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বিবঝিট-মধ্যঘীন | 
সাধে কি গে কালাফলক্কিনী, ( কলক্ষিনী গে। সথি )। 

রূপ নাথরে ভুবলে আখি, কুল পান সখিঃ কোন কামিনী ॥ 
উপম। কি দ্বিব আর, লাজে লুক্কায় শশধর, 
অকলঙ্ক শশী ভার; মনোহর বধদনখানি ॥ 

অন্তরে নিরখি সদা, আছি তার প্রেমে বাধা, 
সে আমার সাধের সাধ, ক্ষরে সুধা মধুর বাণি 
অন্ত সাধ যাক দূরে, কি সাধ কব তোমারে, 

রূপে নয়ন ঘন হরে, মৃন্ত করে মদদ জিনি ॥ ১৬২ 

লুম্ বিঁঝিট-__মধ্যমান । 
সই চিনিনে যাই কেমনে নিক্ষুপ্ত বনে । 

একলা রয়েছে কালা প্রাথ দহিছে শুনে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে বংশী নাদে, সদা করে রাধে বাধে, 

তত অঙ্গ বাদ সাধে, চরণ বাধে চরণে ॥ 

হয় হবে কুলে কালি, দেহ সথি পদধূলী, 
হেরি গিয়ে বনমালী, বিনি মুলে রাখ কিনে ॥ 
ননদী বিছে দংশিছে, সংসারে সই জুখ মিছে, 

মণির কি তুলন! কাছে, কি ধন আছে সেবিনে ॥ 
মনেছে সাধিব কত, মন নহে মনোমত, 

প্রাথ হল ওষ্টাগত, ন। গেলে ত বাচিনে ॥ 

বািঝিট--মধ্যমান । 

নিরাকারে পিরিত করা বৃথ। (বুথ! গে। সখি )। 
মান্ধষ বই ইই্ই সংস্থান সে অঙ্গজ্ঞাল কথার কথ ॥ 

দৃষ্টমান না হলে তাঁর, ঘোচেল! অন্তরের আধার, 
পরিব কি সখি প্রেমহার,। মেলেন! ভার বক্তা শ্রোতা) 

১০১ 
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অপর্শনে প্র।ণ বাঁচা ভার।' . থাকতে নয়ন হেরি শূন্টাকার, 
আমি সাকণর সে নিরাকার, মাথ। নাই ভার মাথার ব্যথা ॥ 

কি কার্ধা তার গুরু করণ, অঙ্গের অঞ্জন নিল্রয়োজন, 
অকারণ তার সাধন ভজন, অরণ্ো রোদন যথ। ॥ ৯৬৪ 

বিবিট-_-আড়াঠেকা। 

স্বন্থে নিদ্রিত ছিলে আপনা পাশরি। 
কপট কপাট দিয়ে বদ্ধ করে পুরী ॥ 

মম তম হরে নিল, প্রেমতরু অন্ুরিল, 
কে জাগালে কে জাগিল, বল ভ্রিপুরারী ॥ 
মম সেনা ছিল বত, সধে হ'ল পরাভূত, 
কে খুলে দিলে এপথ, তুমিত দোয়ারী ॥ 

চিনিতে না পারি ধনী, মন্তকে শোভিছে মণি, 
স্থির লৌদামিনী জিনি, রূপের মাধুরী ॥ ১৬৫ 

১১] ফি 
॥ 

সহ পারার 

মিশ্র-- খেমটা । 
মন তুমি খুব প্রেম করিলে । 

করে লাম সুধা পান, তোমার ঝরলো। না প্রাণ, 

কঠিন পাযাণ সেওত গলে ॥ 
ছি ছি মন তোমারে বলব কি অধিক, 

ভুমি পেয়ে ভাতে, কুলঙ্গেতে, হারালে মাঁণিক ; 
তুমি দশের বোঁলে, কৃতি হলে, চিনলে না চৈতন্ত মুলে । 

তুমি যার জন্রী গেল তা জানা, 
নিজে টেঁকীর মুশল, ভাব তু'ষকে ফগল, আঙুল চিনলে না; 

তুমি কি করে পণ, নিলে কি রতন; কিধন পেয়ে ভুলে রইলে ॥ 

ভূমি অনাথিনী ছিলে যে এক! 
তোমায় ঘুম ভাঙ্গাঁয়ে, চেতন দিয়ে, কে দিলে দেখা । 

গুরু সভা মাল, কথ! শুন। পড়না আর মায়াজালে ॥ ১৬৬ 



৭৬.  লাধু-দঙ্গীত বা 
বারোয়1--£ুংরি | 
সাধে পুজি আরাধি। 

নিরথি অপার অনস্ত করণানিধি ৪. 
পিতা পুরাতন বৃদ্ধ, আমি পুজ চি্রবাধা, 
সে আমার পরমারাপা, আজ নম্্ম অনাদি? 
ঘন কই অমবৃত্তান্ত, নহি মরা নহি জশয়ণ্ত। 
সেবী নিভা অবিশ্রাস্ত) ন। জানে বেদ ভ্রিধি ॥ 
না জানি কিসের লাগি, হয়ে সর্বস্বভাগী, 
জালিলেন শিব যোগী, পা হঃয়ে সমাধি ॥ 

সে অমিরময় ইন্দু, ভ্রোত বাহী ভক্ত নিন্ধু, 
আত কণার কণা বিন্দু, আমি আত নদী ॥ ১৬৭ 

কিতা 

বারোয়শ_ টুংরি | 
লা চিনে চিস্তা করা ভার । 

মন ভুমি ধ্যান কর মিছে সেই পরাৎপন ? 
ভেবে সুনি খষি কত, শত শত পরাভূ, 
সর্ধগত সব্্াতীত, অধর সে অধর ॥ 

বারজনে করিত গোল, হাজার মুথে দাও হরিবোল, 
অন্তর বাহিরে কেবছা, দেখবে অন্ধকার ! 

ন1! হলে সদগুরু ভক্তি, ছিতীয় নাভিক যুক্তি, 
সাধু শাস্ত্র শ্রুমুখের উক্তি, কর সারাৎসার 7 ১৬৮ 

বারোয়--ঠুংরি | 
সদগ্ডর। দেখে চেন দায়। 

চকোর বিনে টাছের সুধা পেচায় নাঁছি খায় 
জপুর সে অধর হন্দু, পিযুষ পিয়ে তত শিন্দু, 

পার করুপা লিন্দু, দয়াণ ময়ামস়্ £ 
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নিললেশেকে কে তেষন আছে, যপির কি সলমন কণডে, 
বার উপদেশে ঘোছে, ভ্রিভাপ শন ভয় 8 

সত্য মনে হয়ে বাজী, নাহলে তার কাষের কাজি, 
আনাগোনা আঁব গরজি, কত বৃথায় ॥ 

করিয়ে পিরিতি ব্রত, হলে কি হয় অনুগত. 
এসে যায় দেন কত, শব্দ পরিচয় ॥ 

ধ্যানীজ্ঞানীর বৃথ। শ্রম, নাহি যায় মনের ভ্রষ, 
কল্পনা বপেতে প্রেম, নাহি উপজস়্ ॥ 

সম্মুথে যদ্যপি থাকে, অধোধ নাহি দেখে তাকে, 
বিদ্যা নাহি প্রকাশ থাকে, পণ্ডিতের গায় 7 ১৬৯ 

মিশ্র--খেমট!। 
সত্য গুরু কারে বলে মন। 

ও তার বিবরণ কাঁণ পেতে শোন ॥ 

ভাঁসবি স্থথ লাগরে, অগাধ নীরে, 
অন্তরে ভাবলে পরে, সে চরণ ॥ 

ভারে পুরুষ নারী ত্রিপুরারী বলে দলে, 
শশী শোভে তার ভালে, সব কালে, 

ছীবের লাগ্রত্ত শ্ষুপ্ত শ্বপনে, আছে তিন অবস্থায় সচেতন । 
সর্ধ ভূতের গমগোচরে দব্ব ভূতে রয়, 
জীবে খবর নাহি পায়, কিসে পান, 

দে নয়ন মেলে চায়ন! মুলে, ভাবে সবাই বজে জিলোচন । ১৭০ 

কালাংড়।--আড়িখেমট।। 
যে শুরু চরণাত্রিত, গ্রঞ্ষারণ অনাহছত, 

বিত্য সাধে প্রেমামোদে অচ্যুত পদে অচযুত । 
অচেতথে চেস্ভন পেয়ে। জান পুষ্পাঞলি দিয়ে, 

দেহ ও্রাগ সমপ্ি়ে, দ্ধ পিয়ে পরমান্ৃত ৫. 
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কি দিব তাঁর পরিচয়, ফাল ভয়ে কম্পিত লয়, 
সে মঙক্কলময় নাহিক সংশয়, দেখলে প্রাপ হয় প্রফুজিত ॥ 
ভাবে জানা বার ভাবাবেশে, লে ভুবে রয় ভক্তিরসে, 

রোষেতে সমু শোষে, ভ্রাসে গলায় রবি সুত।। ১৭৯ 
ালক্ছোইিখবা 

কালাংড়া--কাওআলি। 
সাধুসঙ্গ বই নাই উপায় €( ভবপারের |) 
বহু ধন্ম আছে জীবের যে ধঙ্ে যে ধায়! 

গড়িয়ে সংসার জাল, বদ্ধ সব অনাদি কাল, 
বেড়ার যেন পঙ্গপাল, খালাস নাহি পায় ; 
পলাবার ন! দেখে পথ যে দিকে াকায় ; 
দেবত। মানব আদি ধরে যে যত কায ॥ 

কি যবনী কি খুষ্টানী, পৌন্তলিক ব্রন্গজ্ঞানদী, 
ভবার্ণবে সর্বপ্রাণী, হাবুডুবু খায় ; 
জীবলে ডুবিয়ে হয় জীবন সংশগন ) 

তরিতে অটল তরী মেলে সাধু পার ॥ 
স্বধঙ্দ্দে কারতষ় যুক্তি, তার নামে যার আছে ভক্ভি, 

তুচ্ছ হয় তার অ্রন্দমুক্তি, পরাশক্তি পাক: 
চক্রভেদী প্রণব সঙ্গে প্রারধ পলাক়; 

সর্কা ধন প্রাপ্তি হয় তার ভ্রীচরণ কপায় 1) ১৭২ 
পরার 

কালাংডা--আড়খেমটা । 
গুরু বই কে জগদীশ্বর, অখও বক্গাণ্ড বিস্তার, 

গুরু অধিক লাহি কদাপি বিরাটবূপী মানুষ অবতার । 
ব্যাপ্ত পদ উদয় অস্তঞাচলে, ভ্রিপদ ভূমি নাঁছি মেলে, 
শোঁড়ে কত চয়ণ কমলে, লথ উজ্জ্বলে রবি শশধর & 

জগত্ময় গুরুর সত্বা, গাব জঙ্গম তর, 
_স্থরু সর্ব জন বর্ভী, ব্্গাক্মা দাতা অধর ॥ 
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ভখ নদীর নাই পারাপার, হেট মস্তক হয় সধাকাঁর, 
জীবেরে করিতে নিষ্তার, কে আছে আর হেন কর্ণধার ॥ 

দৃষ্টিমাত্র তুষ্ট করেঃ ছুষ্টের হুষ্টমতি হবে, 
সমদয়। সর্ধবোতরে, বর্ধবে পায় ন! বারমবার ॥ ১৭৩ 

শগনিভআতোওভাসতরার 

সেোহিনী--খেমটা ॥ 
দেখছে বেড়া নেড়ে, 

নেড়! নেড়ীধ মন, সচেতন কে কেমন । 

করলে অঙ্গ গোপন, মানুষ রতন, 

থাকবে তন, কার কেমন ॥ ১৭৪ 

০ 

কালাংড়।---এক তাল । 

গুরু বই ন!ই জীবের গতি, তথাপি আত্ম বিস্বৃতি । 
ছানীতে ভার মণি চাপা, পার ন। কপায় অব্যাহতি! 

দয়াময় সর্বত্র সদয়, অন্ধের মিথা। অরুণ উদয়, 
নয়ন মুদ্িয়ে ধিয়ায়, সম্মুখে রয় জগৎপতি ॥ 

শাস্্রাভ্যাসে হবে জ্ঞানী, আপ্ত বুদ্ধি শুভ মানি, 
মানেন। শ্রীনাথের বাণি, নাজানি ফি ছুর্মতি। 

যেখ্লাম উষধি যোগে, মুক্তি পায় নর ভববাগে, 
কাল শমন ত্রাসে ভাগে, কোথায় লাগে, 
সে পাদীপুথি ( ভক্তগণের) ॥ ১৭৫ 

কালাংড়া--একতা লা. 1 

গুকপদ্দে অনন্ত সুখ, বাসর আছে সকল যুলুক। 
এনেরে বুঝাব কত বোখেনা ত নিতীস্ত উজ্বুক ॥ 

করণ ধারী ভক্ত যত, সেই পদে পদাশিত, 
অকারণ আনাছতঃ গ্রেষাননে যায় ভেসে তুক॥ 
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শুরু অন্ধুপাগে বসে, রোঁষে অতল গিশ্ধু শোঁধে, 
ভাবাবেশে আনন্দে ভাসে, প্রলায় জালে অখিলের দুঃখ ॥ 

অভাাদ্ধ নয় অন্তর খাট, অনর্থ দার হাট? হাটা, 

শুধু কেঁদে ভিক্লায় মাটি) চ্ণ ছুটী হয়ে বিশবৃখ (শ্রীনাথের )1 

ভেকছও পাষগ্ মন যার, বল্পে তাবে একে করে আর, 

মাখন ফেলে ধরে ঘোলের বিচার, পাবে কি নচ্ছার উল্তুক॥ ১৭৬ 

০০ 

বাপগেছ্ী--আড়াঠেকা । 

ক্ষেজানে মহিমে ( গুরু গো তোমার ) তারিতে অধমাধমে! 

কি বলিব আমি ত্রান্ত, ভাবিয়ে না পাই অস্ত, 

ডুবিয়ে তাঁয় অবিশ্রান্ত, ভরমি মন ভ্রমে ( অপার অসীমে )। 

কে বুঝিতে পারে মর্শ, নাহি মানে বন্মাকন্ধ 

স্ুনীচ কুলেতে জন্ম, যায় নিত্য ধামে (তিব মধুর নামে )॥ 

হইলে শ্বরণাগত, দেহ ধন মনোমত, 

লিরখি হয় আনন্দিত, ভবে তারে যনে চ হেরে আ্মারাষে ) 8 ৯৭৭ 

হাাঠযাকাতা/রারঠলাক 

কালাংড়1--একতালা । 

দয়াল দাত ক্ল্পতরু, ভগবান মহাস্ত গু । 

ব্রঙ্গান্থা ভার তন্ুতা, অঙ্গ শোভা, তার ফল সুচাক্ ॥ 

বয়ন শিব সেই বৃক্ষ, উদ্ধ অধ হয় না লক্ষ্য, 

অন্তর্ধানী সর্ধ্বদক্ষ, বিপক্ষ কভু নয় কারু ॥ 

একেস্বর তার নাহিক তুল, সুগ্ষ হতে শুগ্ম স্কুল হতে হুল 

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মূল, অনন্ত জীব বীজ সক ॥ 

সর্ধ জো অেষ্ঠ তা হদ্দ, তরিলোক তাহার বাঁধা, 

সহজ দিদ্ধ দূরারাঁধ্য। উদ্ধ সে দ্িনি সুমেক্ 

চৈশত্ত পদের গোড়া, শাখা পল্পদে জগৎ বেড়া, 

' দ্ধিভভীয় মেলে ন! জোড়া, শি ছাড়া ঘূদের দার ॥ ১৭৮ 
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সিদ্ধু তৈরবী_মধ্যমান । ্ 
শুরু আদর্শ দর্পণ, নয়নের নয়ন । 

মন-ভ্রমে কোন ক্রমে ত্বকামে মজ না মন ॥. 
অগতির পরম গতি, রতিমতীর রতি মতি, 

অপ্রিয়ক় অপ্রিয় অতি, শ্রিয় জনের প্রিয় জন ॥ 
অকাম অন্তরে জাগিবে, ভাবে ভাৰ উপজিবে, 
ধে ভাবে ভারে ভাবিবে, তাই গাবে দরশন ) 

দিনের দিন সঙ্গের সাথি, শীতল উজ্জ্বল ভাতি, 

অখিল ব্রদ্মাণ্ড পতি, সর্ধ কারণ কারণ ॥ 

সে সর্ধ জীবের জীবন, সাধারণের চোক সাধারণ, 
আয়া নিরীক্ষণ লোঁচন, জ্ঞান মুকুর অসাধারণ ॥ ১৭৯ 

মিশ্র-খেমটা | 
নাধিক চিনে নৌকায় চড়। 

তর! গাঙ্জ তুফান ভারী, আছড়ে তরী, করবে গুড ॥ 
তুমি দাড়ের ভরম! কর বৃথা, বেয়েযায় কাপ মাথার উপরে যাখা, 

অনুরাগ পাবি কোথা, নাইক সেথা বাবা খন্ড ॥ 
পে ননী স্থল হতে স্থহাঃ মেলেন! তার সমতুল, 
কেন হারাবি দ্রকুল, নাইক তার সীমে মুড় ॥ 

তি দেখছ যত লম্বা! দাড়ী, এরা বাজাল মাঝি সব আনাড়ী, 
সাঁধা কি দেয় তায় পাড়ি, দেখলে হবে জড় সড় ॥ ১৮০ 

আহি 

 কালাংড়া-কাঁওআলী ॥ 
ঠাদ গৌর বিনে কে দরদী ভাবের ভাবী। 

অবোধ মন, কথা শোন, কার কাছে আর পাবি ॥ 

অনাহারে গহর্ধল। পিপাসাগধ নাহি জল, 
জলিছে জঠরানল, প্রবল রবি; 
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পায় লা পায় পেটের দায়, খসে যায় লোভী; 
রস রঙে প্রেমতরঙ্গে, কার সঙ্গে, আর ডুবি ॥ 

নয়নের হয় নয়ন, প্রেমানন্দে ভাসে মন, 
হুর্লভ পিরিতি রতন, যে পায় আজগুবি) 

ইচ্ছ! করে, দ্ধপ সাগরে, তলিয়ে খায় খাবি; 
জীয়ন্তে যে মরে রয়, সয় ভারে সবি (সবই )॥ ১৮১ 

(এরি হটে 

আলাহিয়।--একতাল] । 
নাচে গৌয়াঙ্গ, মত্ত মাতঙ্গ, 

প্রেমে পুলকিত অঙ্গ, নাই যোষত সঙ্গ । 
সহজ বিবর্জন, নারী পুরুষানন, 
শক্তি শক্তিমান, অভেদ অঙ্গ ! 

ভক্ত সঙ্গে কু দিয়ে হবিহোল। 
মন্ত্র হয় যেন উন্মত্ত পাগল, 

বোঝা! যায ন। বোল, কি ভাবে বিভোল, 
স্থাবর জঙ্গমে দেয় কোল, হয়ে উলঙ্গ ॥ 
কে বুঝিতে পারে কি তার লালে, 

জাগ্রত স্বপন সুষুগ্ত কালে, 
রা? রা মুখে বলে, ভাবে গড়ে ঢলে, 

আনন্দ উথলে, শ্থদ তরগ্ব 0 ১৮২ 

মিশ্রে পরজ"-আঁড়াঠেক । 
কি লাম গুনালে গুরু গোপনে (মরি মরি )। 

লাম নর পে স্থুধ। বাঁশি ভাবি মনে ॥ 
নিদয় হৃদয় মম, মকুভূম সম, তাছে উপাজল প্রেম আবণে ॥ 

ভেবে ছিলাম হবার নয় হ্য়নিক কারু, 
অস্কুরিল প্রেমতক্ষ, পাষাণে ॥ 

-কি তার মাধুক্ী মরি, হবি বশীভূত, 
গ্রাফুল্লিত হয় চিত। স্মরণে 8. ১৮৩ 
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মিশ্বে--খেষটা 1. 
বলব কি-্হুকের কথায় লাগে বিশ । 

বলেযাই ঠারে ঠোরে উনিশ বিশ ( চিনে নিল, কি করিস )॥ 
জোয় পেলে ধাপ পোয়ে ছাড়ে না, বিষম কলিকাল, 

সামাল সামাল রে মায়াছাল; 
কই অপুর কথ! হুধ! দাতার কণ্ঠে বিষ (চিনে মিন, কি করিস)। 

যেমন দেখে তেমনি শেখে দেখে হাসি পায়, 
ভেকে ফনী ধরেখায়, হাঁয় ক্বেহাক; 
এরা কেউ কারে না দেখে চেয়ে, 

তাই আপন। দিয়ে সব বুঝ্িধ (চিনে নিস, কি করিল) ॥ ১৮৪ 

কালাংড়া--আঁড়খেমট!1। 
কর মন বিবেচনা, বাসনা থাকিতে হবে না। 

ভুক্কি মুক্তি সিদ্ধি কাঁমী, নামী ধামী যেতে মান ॥ 
অযত্র সাধন সিদ্ধ, সহজ মানুষ প্রেমের বাধ্য, 
দেব দেব দূরারাধা, অসাধ্য সাধ্য সাধন1॥ 

কেবপ গোপী ভাবে ভুললো, প্রেম সেবা আঁুকুল্য, 
জগতে নাই তার তুল্য, অমূল্য সে কেলেসোনা ॥ 

কি করিবে সাধনে পেকে, ভক্তির কাছে মুক্তি ফিকে, 
নিত্য সুখী নিত্য সুখে, নিবে তসে প্রেমহবেনা॥ ১৮৫ 

বি'ঝিট থাখাজ-_যধাখান | 
নর লীল! নিল্পেঠকে বোঝ। ভার । 

রক্ষা হেতু সাধু শান্ত অনন্ত মহিষ! অপার ॥ 
কতু পর্বের সর্বময়, কতু রাখাল গোধন চর, 

তার এ কার্ধা সমুদয়, ভগবদগীভায় "আছে বিস্তার | 
ভূভার ছরিবার তরে, অবতীর্ণ বায়ে ধারে, 

এবার কি বলিব কারে, স্সাপনারে আপনি পাগে চষৎকার ॥ ১৮৬ 
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সোহিনী--খেমটা | 
বলব কি ভাই ধা দেখতে পাই খগ্তরে অস্তরে। 
মাইক শ্রোতা, ঘরের কথা, কওয়। বুথ! পরে ॥ 

কইলে হিত নয় হরধিত, ছাড়ে নুহ্ত বিগড়ে চিত, 
পিরিত করব লিয়ে কারে ॥ ১৮৭ 

ইউজ 

বারোয়ণ--ঠুংরি। 
তার গুণের বালাই লয়ে মরে যাই । 

এ ভূতের সংসারে "সার কাব কি ভাই। 
আধার ঘরে আগুণ দিয়ে, আপনার মাথা! আপনি খেয়ে, 

অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়ে, সঙ্গে বেড়াই ॥ ১৮৮ 

লিন্ধু ভৈরবী-_মধ্যমান ! 
চিতশুদ্ধি যদি হয় কৃষ্ণ প্রেম উপজয়। 

পে ভাব স্বভাব সিদ্ধ বিদ্যা বুদ্ধির কর্মী নয়।॥ 
হইয়ে বিবিধ পন্থি, সাধন ভজন আমনের ভ্রান্তি, 

ন! ভাঙলে হৃদয় গ্রন্থি, নাই তার শাস্তির উপায় । ৯৮৯ 

মিশ্র-খেমটা। 
সে পুর ঢুকতে ভুর অমনি ভেঙে যায়। 

(তার) নীচের তালায় আছে তাল। খোলা বড় বিষম দায় ॥ 
জারি জুরি কর না৷ মন, বুজরুকি থাটে না তায় £-- 

সে ভুক্তি মুক্তি পিদ্ধি কামী নামী ধামীর কর্ম নর ॥ ১৯৯ 

_ লুষ বিঝিট-মধ্যমান। 
ধীরে নীরে তোর দ্সায় সথি দৃকলে,। 

চঞ্চলতা নাহিক্ষ দয়, আদর্শল হয়, হিললোলে ॥ 
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স্স্থির করেছি জীখি, হাক্সৈ আছি অধমুখী, 
জীবনে জীবন দেখি, প্রয়োজন কি গ্োকুলে ॥ ১৯১ 

১ 

মিশ্র--খেমট| । 
আর পারিনে কুটিতে ছড়ে। ধান । 
তাই ছেড়েছি টেকসেলের কাষ ॥ 
মরি খেটে খেটে, চিটে কুটে, 

ও সই কেবল 'ওঠে, চালকি নাম ॥ ১৯২ 

কালাহড়া।--আড়খেমটা। 

এক শঠ আর লম্পট ভাল মিলেছে দুজনে । 
মন্্ম কথা ধন্স জানে কি বাসন মনে ॥ 

চৌদিকে কুন্গুম কানন, কার নাই গমনাগমন, 
তাহে মদন হছুতাশন, পঞ্চবান হানে 8 ১৯৩ 

বিভাস--আড়খেমটা। 
এ বেশে আমাদের গৃহে আয রে রসরাজ । 

লাধ করেছে রাজনন্দিনী দেখবে বে তোর রাখাল সাজ ॥ 
বলাই দাদা লয়ে সন্থ্বে, গোধুলি ধূসর অঙ্গে, 

ঈড়াও এসে জ্িভকে, শশী পাবে লাজ ॥ ১৯৪ 

তোড়ী ভৈরবী--মধ্যমান | 
হাসি হাসি বধু যখন প্রাণ প্রেয়সী বলিবে। 
দেহ হতে প্রাখ মন কে যেন মই হরিবে ॥ 

সপ্ঘোখিয়! প্রেমষরী দাসী, কথাতে সুধা বরষি, 
ধায় যেন গগনশশী, আসি! খর! দিবে | ১৯৫ 

ট্ 
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সিন্ধু ভিরবী-মধামান | 
শি রসটা 

রসিক সুজন বদি হয় প্রেম পরিচয় । 
সুধার্থবে ভোনে জন নদী নাল? উদ্ধান বর ॥ 
হাজার যদি থাকে সুখ, পুর্ণ করে হবে হংখ, 
পরম্পর হেলে মুখ, স্থথে সুখ উপজয় ॥ ১৯৬ 

' জুম ঝিঁবিট-সধ্যমান ) 
স্ বদি পর তবে আর বল কে আপন । 

জীবন বাধা যার কাছে সেষে শ্রাণাধিক ধন ॥ 

তত বে তাহারি তরে, ঘরে পরে পাঞ্চনা করে, 
সকলি ভুলে বাই পরে, পরম্পরে হলে মিলন & 

লোতকে যত নিন্দা করে, মনের নাহি মনে ধরে, 

কিকুতপ হেক্গিব তারে, তাই করে আরাধন ॥ ১৯৭ 

পরজ বাহাঁর--কাঁওুআলী। 

(প্রের়সী ) প্রিয় ধন পানে চেগনা । 
পরাণ লইবে হবি করি মানা ॥ 

সন্মথ মোহুল বাশী ফীসী তাক হাভে, 
ভেবিলে লাগিবে গলে খপদিবে না ॥ ১৯৮ 

মিশ্র-- খেমটা । 

এ ভজন কিবা খাস1। 
খেমন মাত ভুলে ছুগ্ধ চোস! ॥ 

(শু ভাগ) ভজন সাধন, লাই গ্রয়োন্সন, 
কেণ্ল তারে ভাপবাসা 11 ১৯৯: 

০০ 



ক 
চা 

স্ ই ূ ১] 

৯ প 
॥ 

১১৪ ৪] 'স্প্ারিি। এ. রী ডু রঃ ্ 
তে চি কপ তি শ 

টি * চা জি শি ৯ হলি টি 
এ ঠা ১ শু রঃ ৮, শে 

5 

বেহাখৃ--আড়াঙেকা), 
পুরী হবি কিরে যন । 

স্বকল্িত কানন রূপ করে নির্বীক্ষণ ॥ 
স্বরূপে না হলে দেখা, সে ফাল। ব্বিউক্ষ বাকা, 
কাল বরণ ঘন ডাক, থাকিতে চেতন ॥ ২৯ 

লুম বিঁঝিট--মধ্যমান । 
শুদ্ধ সুখ সে বিধুমৃখ দেখলে বুক পাঁচ হাত হয়| 

সুধা ভরা ক্ষুধা হর! হুঃথ পাশরা আনন্দময় ॥ 

সতত দেখিতে তারে» যত সাধ হয় অন্তরে, 
বিষাদ পলায় দূরে, রসার্্ করে হৃদয় ২*১ 

সিন্ধু ভৈরবী-মধ্যমান । 
সথি অপার জলধি, আপনি আপনার বাদী 1 

হবলুখ বাসনা তাহে রহে নিরঘধি ॥ 
পাইয়। গ্রপঞ্চ কায, ভোগ করে তাপত্রয়, 

লজ্বিতে মা পারে কেহ নেই মোহ নদী 8 ২২ 

কাঁলাংড়1--একতালা । 
আনন্দে আনন্দে চল আনন্দ বাজারে 1. 

দেখবে চোকে, থাকবে সুখে, অন্তর বাহিরে (অধর শশধরে )॥ 
আর কেন বিলম্ব কর, প্রঈীড়ায়ে নটবর, 
করিয়ে কর বিস্তার, আহ্বান করে ॥ ২৯৩ 

ঝিঝিট--আড়াঠেক1। 
প্রাণে লেগেছে ছে জোর । 

বুধালে আদ লাছি বোঝে হয়েছে কাতর ॥ 



৮৯৮: ফাঙু-সঙ্গীত রা 

. যে কথ! গুনিনে ফাঁণে। . তাই এখন রিদচে , প্রাণে, 
: ছিলাম তখন অভিমানে, অহং জ্ঞালে ভোর ॥ ১০৪. 

দুম বিঝিট-_মধ্যমান।, 
কালায় খেলে ইহ পরকাল। 

কি কান সেদুল প্রাণে নাহি মানে কালাকাল । 
 জলিলে বিচ্ছ্দোনল, ক্ষুধা যদি আলে চাল, 
বিন। মে চিকপ কাল, কিছুই লাগে না ভাল ॥ ২৫ 

পেজের 

খট--যশ। 

কে বিহরে শিবোপরে কেরে কার কামিনী! 
সজগ জলধর নবঘন বরণী॥ 

ক্ষণে ক্ষণে মুছু হাসে, কটাক্ষে দন্বুজ নাশে, 
এ নারী সামান্ত নহে ত্রিজগৎ প্রসবিনী £ ২০৩ 

(আপামর 

বিঁঝিট খান্বাজ -মধ্যমান। 
ুললিত পিরিতি কমল বনে (সখি ।) 

চোকে চোকে অনিমিকে নিত্য সুখে বয় দুজনে ॥ 
হৃদি সরোবরের জল, শশধর হতে স্ুশীতল, 

নাহি তায় ভ্রিতাপ অনল, সহন্জ দল পঞ্মাসনে & ২০৭ 

যোগীয়া মিশ্র --আড়খেমট! । 
এস হে ও কাঙ্গালের ঠাকুর । 

একবার এসে মনের আধার কর হে দূর € জপতে হল ছে ॥) 
আঁমি শুনেছি শ্রীনাথের মৃথে। 

তোমার কাঁঙ্গালের গ্রুতি দয়! প্রচুর ॥ ২০৮ 
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' বিঝিট--মধ্যমান-। 
দেখরে মন কে বিরাজে ঘন্ে। 
এই হি সরোজ কমল পরে ॥ 

অভাবনীয় অচিস্তনীয় অহনিশি সুধ! ক্ষরে ॥ ২৯৯ 

কীর্ভন__রূপক। 
যদি নন্দের নন্দনকে কেউ দেখে থাঁক। 

গোপালকে দেখায়ে দিয়ে, কণঙ্গালকে কিনে রাখ ॥ 

কে দরদী চেয়ে টাদ মধ, উদ্ধর দেখে চিনবে ভুক, 
মাষের প্রাণে লয় কি হংখ। বাছা আপনি খেতে শেখেনিক ? ২১৭ 

সোহিনী-খান্বাজ--কাওআলী । 
'ভাঁবাবেশে চেনা যায় রাণী, তোর নীলমাণ। 

অধর তার অনিয় আকর রিতাপ হর মধুর বাণি& 
চলচ্ছক্তি হয়ে হারা, অচৈতন্ত দেহ সারা, 

গগনে হয় সুস্থির পারা, পক্ষ পক্ষিণী; 
পণ্ড নর়ের প্রেমাশ্রধার1 বহে অবনী ) 

কি ভাব ধরে, বংশী স্বরে, মোহিত করে, মন্দরানী; সব পরাণী?. 
আপন অঙ্গ রঙ্গ রসে, নিতা লীল। সব প্রকাশে, 

অবোধ সাগর শোষে, গোম্পদ গগি ; 
অগাস্ুর বগাঙ্গর, নাশে বসে ধরণী? 

সাধারণে কেবল দোঁয়ে, দেখবে কিসে, নন্দরাপী । নয়নে ছাণী ॥ 
একা হরে অন্ধকাঁর। স্থনির্শাল নির্বিকার, 

কোটা কোটী শধর, ড্ডাদ্বর জিনি। 
অতুল তুলনা তায়, স্ুধার খনি; 

সুখে দুখ বিতরয়, গ্রফুল হয়, নন্দরা নী? হৃদ্পন্মিনী ॥ 



সু সাধূ-সঙ্গীত যা 

আসার সংসারের পার, আস্তর খুখে পাওয়া ভাগ), 
অনন্ত ঘগতাধার, সবাকার খনী। 
অপার সিন্ধু করে পার দিয়ে তর়পীঃ 

রবি সম গুম হযে, প্রভাত করে, নন্বরাণী, কাল যামিনী। 
এফাধীপ একেশ্বর। সর্বব্রেতে অধিকার, 
অখিল ব্রঙ্গাণ্ডের ভার, বহে আপনি ? 

কি অমুলা ধন তান প্রেম রত্তথানি ; 

সেল।পার যেভাবে ভিন, ভেবে মলিন, নন্দরানী; নীল যো ॥ 
সভ্য ফি নাই সা দেশে, কলিষুগের অবশেষে, 

নীচে কেন উচ্চ ভাসে, ওগো ফোহিণী ; 
দহিতেছে কোপানল বিকল পরানী । 

আদরে যে খাঁওয়াল ননী, বে মানি, বোহিণী গে! 
(চারে মানি) হয় জননী ॥ ২১১ 

আলাহিয়া--একতাল। | 

ধা বল তা বল ভুলিতে নারি, গশেছে অন্তরে কিসে পাশ 
ভোদের বচনে, প্রবোধ না মানে, | 

| লেগেছে পরাণে প্রেমের ভুরী | 
নবীন সদ্রল মদন মোহন, সন্ব মনোবধষয অক্ষম বণ, 
বাঁঞ্ডে সুরাস্থব, বিরিঞ্চি শঙ্কব, মবি কি মধুর, রূপ মাধুরী ॥ 
কদম্ষেব মূলে দীাম্বে একা। নব জলধর ভ্রিভঙ্গ বাকা, 

কিবা সৃষ্টি ছাড়া, পীভবাস ধড়া) মাথায় মোহনচূড়া, করে বাশনী ॥ 
কি কপ ছেতিলাম যধুনারই কুল, কোটা রবি শশী নছে সমডুল, 
কি কব সেভাব, প্রভাবে উদব, গুণময় জিদেব, প্রলয়কারী ॥ ২১২ 












